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ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИ-

ЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Досягнення цілей і завдань, що стоять перед сучасними підпри-

ємствами усіх форм власності, організаційно-правових форм та галу-

зевої належності, в умовах трансформаційних процесів у економіці, 

нестабільності політичної та соціально-економічної ситуації в країні 

вимагає вирішення питань, що пов’язані із удосконаленням традицій-

них методів управління підприємством та пошуком нових, які б забез-

печували стійкий економічний стан і розвиток підприємства. 

Основою забезпечення стійкого функціонування підприємств та 

їх здатності до розвитку є забезпечення належного рівня конкуренто-

спроможності, прибутковості, платоспроможності, стійкості та, як 

наслідок, зростання ринкової вартості підприємства. Ці параметри 

залежать від ефективності управління ними як на рівні підприємства в 

цілому, так і від взаємоузгодженості дій усіх структурних підрозділів 

та фахівців підприємства. Практичне розв’язання цього завдання має 

забезпечувати інноваційна діяльність, як інструмент підвищення кон-

курентоспроможності підприємства 

Цей процес можна розглядати як важливу передумову адаптації 

підприємства до ринкових умов господарювання та суттєву запоруку 

його життєздатності й успішності у конкурентному ринковому 

середовищі. 

В Законі України «Про інноваційну діяльність» під інноваціями 

розуміється «…новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конку-

рентоспроможні технології, продукція або послуги, а також органі-

заційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерцій-

ного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість 

виробництва і (або) соціальної сфери» [1]. 

Дослідження вітчизняного ринку інновації свідчать, що новов-

ведення, які впроваджуються українськими підприємствами, орієнто-

вані на несуттєве удосконалення вже існуючої продукції та технологій 

її виробництва [2, с.77]. Причини низької інноваційної активності 

пов’язані, передусім, з тим, що основним джерелом фінансування 

імплементації нововведень сьогодні залишаються власні кошти під-
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приємств, які є обмеженими. Тому інновації у виробництво найчастіше 

проявляються у заміні морально застарілого обладнання. Проте цього 

не достатньо для забезпечення стійких конкурентних переваг на ринку 

в майбутньому, що пов’язано із старінням (фізичним та моральним) 

існуючих технологій та динамічним розвитком нових. 

Як наслідок, відставання підприємств України за інноваційною 

діяльністю від підприємств провідних країн світу не дозволяє їм 

забезпечити високу конкурентоспроможність, а відповідно, і стійке 

економічне зростання. 

Вирішальним чинником підвищенні конкурентоспроможності 

підприємств є сприяння інноваційним процесам шляхом реалізації 

регіональних програм та адресної допомоги підприємствам [3] у по-

шуках шляхів більш ефективного використання власного капіталу з 

подальшим його вивільненням для інноваційних цілей, сприяння та 

забезпечення підвищення інвестиційної привабливості. 

Таким чином, основою нового стратегічного курсу, його виз-

начальним пріоритетом для нашої країни мають стати розроблення та 

реалізація програми, спрямованої на розвиток інноваційної моделі 

економічного зростання. Необхідно змінити пріоритети промислової 

політики України і перш за все здійснити переорієнтування промис-

лового комплексу на розвиток високотехнологічних галузей. Іннова-

ційний шлях розвитку дозволить не лише прискорити економічний 

розвиток держави, але й досягти необхідного рівня конкурентоспро-

можності. 
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