
Горлачук В. В., Яненкова І. Г. 

146 
 

На підприємстві нематеріальні активи групуються за двома 
ознаками: за способом придбання і за видами. Відповідно до першої 
ознаки нематеріальні активи поділяються на утворені власними 
силами і одержані іншими шляхами, зокрема придбані: за грошові 
кошти, в обмін на інші активи, у вигляді внеску до статутного фонду, 
внаслідок об’єднання підприємств, одержані у вигляді спонсорського 
внеску, одержані у вигляді засобів цільового фінансування. 

Відповідно до другої ознаки розрізняють права: користування 
природними ресурсами, користування майном, права на торгові 
марки, на об’єкти промислової власності, авторські і суміжні з ними 
права, гудвілл, інші нематеріальні активи. 

Вони включають певну сукупність елементів. Окремі елементи 
нематеріальних активів мають особливості правового захисту. Власники 
об’єктів промислової власності отримують виключні права на їх 
використання за допомогою патентів на винахід, промисловий зразок, 
корисну модель, а також свідоцтва на товарний знак. 

 
12.5. НЕМАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ 

ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ 
 

Нематеріальні ресурси – це складова частина потенціалу 
підприємства, здатна приносити економічну користь протягом відносно 
тривалого періоду, для якої характерні відсутність матеріальної основи 
здобування доходів та невизначеність розмірів майбутнього прибутку 
від її використання. До них відносяться об’єкти промислової та 
інтелектуальної власності, а також інші ресурси нематеріального 
походження. 

Промислова власність є поняттям, що застосовується для позначення 
виключного права на використання певних нематеріальних ресурсів. 
До об’єктів цієї власності належать: винаходи, промислові зразки, 
корисні моделі, товарні знаки та знаки обслуговування. Винаходи – 
нові та ті, що мають істотні відмінності технічних рішень задач у 
будь-якій галузі економіки, що дають позитивний ефект. Винахід має 
бути новим, мати рівень винахідництва, бути придатним для промис-
лового використання. Розрізняють наступні види об’єктів винаходів: 
пристрій, спосіб, речовина. Промисловий зразок – це художнє або 
художньо-конструкторське рішення, що визначає зовнішній вигляд 
виробу і призначене для задоволення естетичних і ергономічних 
потреб; він забезпечується правовою охороною за умов його новизни, 
оригінальності та придатності до промислового виготовлення. Корисна 
модель – це результат творчої діяльності людини, об’єктом якої може 
бути конструктивне вирішення пристрою або його складових частин. 
Корисні моделі іноді називають малими винаходами, але відповідаючи 
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Рис. 16. Процес взаємодії системи забезпечення 
конкурентоспроможності з іншими системами 
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конкурентоздатності може значно змінюватись під впливом, наприклад, 
зміни умов і структури споживання). 

Можливість підприємства конкурувати на певному товарному 
ринку безпосередньо залежить від конкурентоздатності його продукції. 
У зв’язку з особливостями виробництва продукції та її місцем при 
формуванні споживчих ринків фактори впливу на формування 
конкурентоздатності розглядаються у взаємозв’язку: ціна продукції, 
маркетингові заходи, якість сировини та продукції. Запропоновано 
визначення поняття, яке враховує ці особливості: конкурентоздатність 
продукції − це економічна категорія, що характеризує ступінь 
привабливості продукції для покупців за результатами суб’єктивного 
співставлення сукупності якісних та вартісних параметрів, що 
задовольняють конкретну потребу споживачів і відповідають вимогам 
ринку на певний період часу. 

Істотний вплив на забезпечення конкурентоздатності продукції 
здійснює наявність привабливої торгової марки, яка є ефективним 
інструментом маркетингової діяльності. Тому для забезпечення 
конкурентоздатності продукції науковці виділяють поняття «кон-
курентоспроможність торгової марки». Конкурентоспроможність 
торгової марки − це сукупність специфічних функціональних та 
емоційних властивостей, яка за допомогою ефективних інструментів 
маркетингу сприяє залученню потенційних споживачів − сегменту 
ринку підприємства, посиленню та утриманню конкурентної переваги 
за рахунок формування стійкої прихильності до товару в порівнянні 
з торговими марками конкурентів. 

Для захисту регіонального ринку певних виробів від сильних 
конкурентів в основу виробничо-збутової діяльності підприємств 
слід покласти маркетингову орієнтацію, метою якої має стати 
узгодження виробничої та збутової політики з мінливими потребами 
споживачів. Складовими маркетингової орієнтації слід вважати такі: 
маркетингові дослідження та аналіз ринку виробів підприємства; вибір 
найефективніших каналів руху, стимулювання збуту цієї продукції; 
управління асортиментною політикою підприємства; формування 
оптимальної цінової політики підприємства. 

 
16.2. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Поняття «система забезпечення конкурентоспроможності» є поки 

недостатньо обґрунтованим. У методології забезпечення конкуренто-
спроможності це поняття розглядається з точки зору теорії систем 
(рис. 16). 
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критеріям новизни та придатності для промислового використання, 
вони, на відміну від винаходів, не відрізняються високим рівнем 
творчості винахідництва. Товарними знаками вважаються оригінальні 
позначки (ім’я, термін, малюнок або їх сполучення), що мають 
правовий захист та призначені для виділення даного товару серед 
інших подібних товарів. Якщо під товарним знаком надаються 
послуги, то він називається знаком обслуговування. 

Інтелектуальна власність являє собою юридичне поняття, що 
охоплює авторське право та інші права на продукти інтелектуальної 
діяльності. До об’єктів інтелектуальної власності, зокрема, належать 
наукові праці, твори літератури і мистецтва, програмні продукти тощо. 
Право власності на інформацію обумовлює виникнення товарних 
відносин між суб’єктами, що займаються інформаційною діяльністю, 
та споживачами інформаційної продукції. Найважливішими об’єктами 
інтелектуальної власності, що пов’язані з інформаційною діяльністю та 
формують нематеріальні активи підприємства, є програмне забезпечення 
ЕОМ, банки та бази даних, банки та бази знань. Програмне забезпечення – 
це сукупність програм, які використовуються у роботі з ЕОМ. 
Розширення сфери використання засобів обчислювальної техніки, 
необхідність рішення все більш складних задач обумовлюють постійне 
зростання кількості та витрат на створення програмних продуктів, 
вони стають важливим об’єктом комерційних відносин. Тому програмні 
продукти підлягають правовій охороні, на них поширюються авторські 
права. Банк даних характеризується певною сукупністю програмних, 
організаційних та технічних засобів, призначених для централізованого 
накопичення та багатоцільового колективного використання інформації, 
що відповідним чином систематизовані та сконцентровані у певному 
місці. Ядро банку даних становить база даних. Базою даних називається 
іменована сукупність інформаційних одиниць у певній предметній 
сфері, які відображають стан об’єктів та їх взаємовідношення. База 
знань – це сукупність систематизованих основоутворюючих відомостей, 
що відносяться до певної галузі знань і зберігаються в пам’яті ЕОМ. 
Банк знань можна розглядати як сховище знань, у якому окрім самої 
інформації та відповідного опису знаходяться засоби, за допомогою 
яких здійснюється їх накопичення, збереження, оновлення та 
використання, а також засоби управління всіма цими процесами. 

Серед інших нематеріальних ресурсів виділяють перш за все ноу-
хау, під яким прийнято розуміти незахищені охоронними документами 
та неоприлюднені знання чи досвід науково-технічного, виробничого, 
управлінського, комерційного, фінансового або іншого характеру, 
що можуть бути практично використані у наукових дослідженнях та 
розробках, при виготовленні, реалізації та експлуатації конку-
рентноздатної продукції. Раціоналізаторська пропозиція – це технічне 
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вирішення, яке є новим і корисним для підприємства, організації 
або установи, до якої воно подане. Найменування місця походження 
товару відображає назву країни, яка використовується для позначення 
товару, особливі властивості якого виключно або головним чином 
визначаються природними умовами та людськими факторами, що 
характерні для даного географічного об’єкта. Для характеристики 
невідчутного на дотик основного капіталу фірми використовують 
також специфічний термін – гудвіл. Він формується під одночасним 
впливом декількох чинників, найважливішим серед яких є імідж, 
досвід ділових зв’язків, престиж товарних знаків, постійна клієнтура, 
доброзичливість та прихильність споживачів тощо. 

Нематеріальні ресурси відіграють суттєву роль у підвищенні 
конкурентоспроможності діючих підприємств. За умов насиченості 
ринку різноманітними товарами підприємство-виробник повинно 
удосконалювати можливості щодо пропонування, просування та 
реалізації своїх товарів або послуг. Дієвим інструментом конкуренції у 
цьому випадку може бути використання нематеріальних ресурсів. 

 
12.6. ЗАХИСТ ПРАВ ВИКОРИСТАННЯ 

НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ 
 

Нематеріальні ресурси, як і інші ресурси, що використовуються 
підприємствами, мають бути створені або придбані підприємством. 
Водночас, нематеріальні ресурси відрізняються від матеріальних 
певними характеристиками, пов’язаними з їхньою природою і 
способами практичного використання. Наприклад, нові знання як 
результат творчої діяльності людини, по суті, є суспільним благом і 
ними може користуватися не лише один суб’єкт господарювання. 
Виникає небезпека імітації, копіювання та використання цих знань 
безкоштовно. За таких обставин ніхто не наважиться вкладати кошти 
першим у створення нових знань. Тому й виникає необхідність 
захистити права власності автора. 

Нині, коли в Україні відбувається формування ринку інтелектуальної 
власності, особливо гостро стоїть питання про правовий захист 
нематеріальних ресурсів. На відміну від звичайних товарів продукти 
творчої діяльності, якщо вони не забезпечуються спеціальною правовою 
охороною держави, не в змозі приносити їх власникам скільки-небудь 
гарантовані прибутки. Власники об’єктів промислової власності 
отримують виключні права на їх використання за допомогою патентів 
на винахід, промисловий зразок, корисну модель, а також свідоцтва 
на товарний знак. 

Під патентом розуміється документ, що засвідчує пріоритет, 
авторство і виняткове право патентовласника на володіння, корис-
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Тема 16 
СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
ПРОДУКЦІЇ 

 
16.1. Сутність конкурентоспроможності продукції, фактори 

забезпечення та методичні підходи до оцінки 
16.2. Формування системи забезпечення конкурентоспромож-

ності підприємства 
16.3. Організаційно-економічна і фінансово-інвестиційна складові 

системи забезпечення конкурентоспроможності підприємства 
 

16.1. СУТНІСТЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
ПРОДУКЦІЇ, ФАКТОРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА МЕТОДИЧНІ 

ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ 
 

Досягнення підприємством конкурентоспроможного статусу без-
посередньо пов’язане з просуванням ним своїх товарів до конкретної 
групи споживачів і прямо залежить від повноти задоволення їх 
запитів. Конкурентоздатність товару є наслідком функціонування 
конкурентоспроможного підприємства. Для забезпечення конкурен-
тоздатності товару необхідним є ефективне управління факторами, 
умовами та причинами, що визначають якість продукції, витрати 
виробництва й досягнення максимального споживчого ефекту. 

Конкурентоздатність продукції є показником, що характеризує 
ринкове положення товару в певний момент часу й не відображає 
довгострокові перспективи розвитку підприємства. Визначальними 
принципами оцінювання конкурентоздатності продукції, застосування 
яких дозволить підвищити точність оцінки та врахувати інтереси 
учасників ринку, є такими: а) рівень конкурентоздатності виробів є 
поняттям відносним і може визначатись лише в результаті порівняння 
його з подібним товаром підприємств-конкурентів; б) рівень конку-
рентоздатності даного товару слід пов’язувати з конкретним ринком, 
оскільки ідея абсолютної конкурентоздатності є хибною (при оцінюванні 
рівня конкурентоздатності товару підприємству необхідно обмежуватись 
тим сегментом ринку, на який ставиться найбільший наголос при 
просуванні своїх товарів); в) рівень конкурентоздатності є величиною, 
що визначається в певний момент часу (за умови незмінності 
якісних і вартісних характеристик макаронних виробів рівень їхньої 
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