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К. Ткач 
Машиностроительный комплекс Украины в системе приоритетов национальной 

промышленной политики 

Анализируется структура промышленного производства и обосновывается значение ее 
отдельных элементов для выхода промышленности с системного кризиса. В этом значении 
промышленная политика выступает как политика структурная, непосредственно связанная с реализацией 
потенциала машиностроительного комплекса страны. 

K. Tkach 
Machine-building complex of Ukraine in the system of priorities of national industrial policy 

The pattern of industrial production is analyzed and grounded value of its separate elements for the 
output of industry from a system crisis. In this value an industrial policy comes forward as a policy is structural, 
directly related to achieving machine-building complex of country. 
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Бюджетування у встановленні оптимального рівня 
конкурентоспроможності продукції підприємства 

Викладено найбільш вдалий і об’єктивний варіант методологічно-інформаційного 
інструментарію бюджетування в інформаційному забезпеченні інноваційної діяльності підприємств 
(визначено об’єкти фінансового планування та наведено їх систематичний перелік під час встановлення 
оптимального рівня конкурентоспроможності продукції; встановлено можливий перелік початкової 
інформації про об’єкти бюджетування у процесі визначення оптимального рівня 
конкурентоспроможності продукції; наведені джерела початкової інформації бюджетування під час 
встановлення оптимального рівня конкурентоспроможності продукції). 
бюджетування, встановлення, конкурентоспроможність, оптимальний, підприємство, продукція, 
рівень 

Сучасні світові інтеграційні процеси поставили перед працівниками планово-
економічних відділів непросте завдання підвищення конкурентоспроможності 
продукції та позицій самих підприємств на міжнародному ринку. Для визначення 
ефективності ринку збуту продукції підприємства потрібна інформація про 
конкурентоспроможність. Однак, не вся інформація про конкурентоспроможність 
продукції підприємства може бути сформована в сучасної системі управління 
підприємством. Ціла низка складових сегментів (внутрішнього і зовнішнього) 
конкурентоспроможності продукції у цьому зв’язку виступають об’єктами 
бюджетування. 

Не дивлячись на те, що проблема організації, постановки та ведення системи 
фінансового планування досить детально висвітлена в наукових роботах авторів [1-10] 
та інших, до цього часу в Україні ще не визначено в практичному аспекті його 
проблематику, особливо це стосується його інноваційної спрямованості, орієнтованої 
на встановлення оптимального рівня конкурентоспроможності продукції та й самих 
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суб’єктів господарської діяльності за умов поглиблення та трансформації ринкових 
відносин в економіці України. 

Тому, метою публікації виступає формування концептуальних основ 
методологічно-інформаційного інструментарію системи бюджетування в 
інформаційному забезпеченні ефективного управління інноваційною діяльністю 
підприємств. 

Для досягнення поставленої мети потрібно вирішити такі завдання: визначити 
об’єкти бюджетування у встановленні оптимального рівня конкурентоспроможності 
продукції підприємств; навести можливий перелік початкової інформації 
бюджетування у разі встановлення оптимального рівня конкурентоспроможності 
продукції підприємств; встановити головні джерела надходження початкової 
інформації бюджетування під час встановлення оптимального рівня 
конкурентоспроможності продукції підприємств. 

Для встановлення оптимального рівня конкурентоспроможності продукції 
підприємств – одного із найважливіших елементів дослідження ринка збуту, 
інформації, яка формується в сучасній системі управління підприємством, виявляється 
явно недосить. Потрібна інформація про цілу низку складових сегментів (внутрішнього 
і зовнішнього) конкурентоспроможності продукції за такими об’єктами бюджетування: 
про зовнішнє середовище: по конкурентам (номенклатура та значення технічних і 
економічних параметрів якісних характеристик продукції, ціни на продукцію, 
економічні показники конкурентоспроможності фірм і їх продукції), місткість ринків 
по видам продукції, мінімальний рівень якості продукції на ринку тощо; про внутрішнє 
середовище: номенклатура та значення технічних і економічних параметрів якісних 
характеристик продукції підприємства, ціни на продукцію підприємства, витрати на 
забезпечення конкурентоспроможного рівня якості продукції підприємства, економічні 
показники конкурентоспроможності підприємства і його продукції. 

В якості початкової інформації бюджетування про зовнішнє і внутрішнє 
середовище при плануванні оптимального рівня конкурентоспроможності продукції 
можуть бути використані: діючі світові, регіональні, національні і фірмові стандарти, 
які регламентують відповідні техніко-економічні показники продукції, а також 
перспективні норми і стандарти, введення яких заплановано або очікується; матеріали 
фірм-споживачів, що містять вимоги, які висуваються до продукції, яка закупається, 
методом її випробувань, зберігання і інше; урядові постанови, законодавство, 
нормативні акти і технічні регламенти, які діють на ринках країн, в які плануються 
поставки продукції, і які визначають вимоги до неї; результати досліджень 
кон’юнктури ринків, а також довгострокові тенденції їх розвитку; підсумки 
порівняльних випробувань продукції, яка аналізується і конкуруючих виробів; 
опитування споживачів, результати оцінок продукції, які проводяться споживчими 
спілками, фірмами-консультантами, університетами і інше, та їх рекомендації; 
результати сертифікації продукції, оцінок її на світових, регіональних, національних 
виставках, конкурсах, ярмарках; відзиви про продукцію з боку споживачів; дані про 
напрямки діяльності фірм-конкурентів, дані про винаходи, патенти, продажі і 
використання ліцензій; дані системи синтетичного і аналітичного бухгалтерського 
обліку та фінансової звітності; дані фірмових довідників, публікацій фірм (річних 
звітів, каталогів, проспектів, рекламних видань), матеріали спеціалізованих 
інформаційних компаній і організацій, довідки банків, а також матеріали періодичної 
преси. 

А головними джерелами початкової інформації бюджетування про зовнішнє і 
внутрішнє середовище при плануванні оптимального рівня конкурентоспроможності 
продукції, можуть слугувати: публікації міжнародних, регіональних і національних 
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організацій по стандартизації; публікації економічних, науково-технічних, 
зовнішньоторговельних і інших міжурядових, неурядових світових, регіональних, 
національних і фірмових організацій; результати сертифікатних і інших випробувань, 
які проводяться реєстрами, дослідницькими організаціями, університетами, фірмами; 
проспекти, каталоги, фірмові видання, пропозиції фірм; результати спільних 
випробувань техніки; галузева періодична і спеціальна література; дані, публікації і 
звіти органів стандартизації; патентна інформація; звіти фахівців про відвідання фірм, 
виставок, ярмарок, демонстраційних показів і інше; прогнозні оцінки зміни технічних і 
економічних параметрів продукції; повідомлення про нові зразки продукції, які 
розроблені за кордоном; синтетичний і аналітичний бухгалтерський облік; фінансова 
звітність підприємств тощо. 

Узагальнюючи вище сказане, візьмемо на себе відповідальність у висловленні 
наступної думки. Усвідомлення цих моментів допоможе працівникам планово-
економічного відділу: безпомилково визначати цілу низку об’єктів фінансового 
планування під час встановлення оптимального рівня конкурентоспроможності 
продукції підприємства; мати уяву про початкову інформацію бюджетування, 
встановлюючи оптимальний рівень конкурентоспроможність продукції підприємства; 
визначити головні джерела надходження початкової інформації фінансового 
планування у разі встановлення оптимального рівня конкурентоспроможності 
продукції підприємства. 

Як результат, можливо відзначити, що працівники планово-економічних відділів 
підприємств, використовуючи методологічно-інформаційний інструментарій системи 
бюджетування, будуть мати можливість безпомилково отримувати початкову 
інформацію про зовнішнє і внутрішнє середовище під час встановлення оптимального 
рівня конкурентоспроможності продукції. Серед перспектив подальших розробок з цієї 
теми особливою актуальністю відрізняється питання пов’язане з визначенням 
показників встановлення оптимального рівня конкурентоспроможності продукції 
підприємств в системі бюджетування і інше. 
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С. Ткаченко 
Бюджетирование в установлении оптимального уровня конкурентоспособности продукции 

предприятия 

Изложен наиболее удачный и объективный вариант методологически-информационного 
инструментария бюджетирования в информационном обеспечении инновационной деятельности 
предприятий (определены объекты финансового планирования и приведён их систематический перечень 
во время установки оптимального уровня конкурентоспособности продукции; установлен возможный 
перечень начальной информации об объектах бюджетирования в процессе определения оптимального 
уровня конкурентоспособности продукции; приведены источники начальной информации 
бюджетирования во время установки оптимального уровня конкурентоспособности продукции). 

S.Tkachenko 
Budgeting in an establishment of an optimum level of competitiveness of production of the 

enterprise 

The most successful and objective variant of methodologically-information toolkit of budgeting in a 
supply with information of innovative activity of the enterprises is stated (objects of financial planning are 
defined and their regular list in an installation time of an optimum level of competitiveness of production is 
resulted; the possible list of the initial information on objects of budgeting in the course of definition of an 
optimum level of competitiveness of production is established; sources of the initial information of budgeting in 
an installation time of an optimum level of competitiveness of production) are resulted. 
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Роль і місце побутового обслуговування населення в 
системі факторів соціально-економічного розвитку 
регіону 

Досліджена роль побутового обслуговування населення в системі факторів соціально-
економічного розвитку регіону, охарактеризовано особливості виробничих і соціальних побутових 
послуг. Визначено ряд факторів, що зумовили прискорення у розвитку ринку послуг. 
послуга, сфера послуг, побутове обслуговування, фактори соціально-економічного розвитку 

В середині двадцятого століття споживання послуг в розвинутих країнах 
починає переважати над споживанням матеріальних благ. Споживання послуг 
перетворилось в домінуючий сектор національного господарства, що нарощує свою 
частку у структурі виробництва валового внутрішнього продукту та чисельності 
зайнятих, що отримало назву «сервісної революції». Сектор послуг в економіці 
західних країн переживає в даний час переродження, в ході якого на зміну традиційним 
методам ведення бізнесу приходять нові. Впровадження в процеси обслуговування 
більш нових досконаліших технологій і ретельно розроблених систем сервісу, які 
відповідали запитам вимогливих споживачів, слугують «перепусткою» на нові ринки 
послуг. 

© Ю.О. Ткаченко. 2009 


