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РОЛЬ ІННОВАЦІЙ У ФОРМУВАННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВА 

 

Виробництво і виведення на ринок товарів з новими 
властивостями – рушійна сила для розвитку національної економіки.  

Створення, впровадження і поширення нових продуктів, послуг, 
технологічних процесів стають ключовими чинниками зростання обсягів 
виробництва, зайнятості населення, інвестицій, зовнішньоторговельного 
обороту, поліпшення якості продукції, економії трудових і матеріальних 
витрат, удосконалення організації виробництва і підвищення його 
ефективності. Це зумовлює конкурентоспроможність підприємств і 
продукції, що випускається ними, на внутрішньому і світовому ринках, 
покращувати соціально-економічну ситуацію країни. 

Інноваційна діяльність є ключовим елементом будь-якого 
підприємництва, адже розвиток і підвищення ефективності виробництва, 
зокрема конкурентоспроможності неможливі без нововведень у виробничу 
діяльність.  

Інновації відіграють значну роль в економічному зростанні країни, 
так чи інакше впливають на підвищення продуктивності праці, 
ефективність вкладеного капіталу та конкурентоспроможність 
підприємства [1]. 

Конкуренція є рушійної силою розвитку бізнесу та суспільства в 
цілому. Це процес управління власними конкурентними перевагами для 
отримання перемоги в боротьбі за задоволення своїх потреб з 
конкурентами у рамках чинного законодавства [2]. 

Під конкурентоспроможністю розуміють комплекс споживчих і 
вартісних (цінових) характеристик товару, які визначають його успіх на 
ринку, тобто переваги цього товару, порівняно з іншими пропозиціями 
конкурентних товарів-аналогів. Оскільки за товарами стоять їхні 
виробники, то можна впевнено говорити про конкурентоспроможність 
відповідних підприємств, об'єднань, фірм, а також країн, у яких вони 
базуються [3]. 

Система забезпечення конкурентоспроможності базується на 
законах економіки, наукових підходах, принципах і методах управління з 
метою отримання досягнень конкурентоспроможності даного об'єкта [2] . 
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Конкурентоспроможність зазвичай розглядається в двох 
аспектах [4]:  

1) конкурентоспроможність продукції, яка характеризує ступінь 
його відповідності на певний момент вимогам (соціально-економічним, 
екологічним, технічним та ін.) цільових груп споживачів або обраного 
ринку; 

2) конкурентоспроможність підприємства – це формування та 
використання виробничого потенціалу, його окремих складових: 
технологій, ресурсів, менеджменту та ін., що знаходить вираження в таких 
результуючих показниках, які характеризують інвестиційність, 
продуктивність, якість, рентабельність виробництва продукції. 

Взаємозв’язок інновацій та рівня конкурентоспроможності 
підприємства впливає на [5]: 

- реалізацію інноваційного потенціалу підприємства; 
- впровадження передових підходів до організації виробництва; 
- інноваційність продукції та прогресивність технологій; 
- розвиток конкурентних переваг; 
- загальний рівень конкурентоспроможності підприємства. 
В рамках нашого дослідження варто проаналізувати витрати на 

інноваційну діяльність - це дасть уявлення про стан інноваційної діяльності 
в Україні, рис. 1. 

 
Рис. 1. Витрати на інновації, млн. грн 

Джерело: побудовано автором за даними [6]. 
 

У порівнянні з 2017 р. обсяг фінансування інноваційної діяльності 
зріс до 12180,1 млн. грн. (+3062,6 млн. грн), але при цьому, порівнюючи з 
2016 р. в якому спостерігалась найбільша інноваційна активність, обсяг 
фінансування інноваційної діяльності зменшився  на 11049,4 млн. грн. 
Даний аналіз свідчить про нестачу грошових коштів для фінансування 
інноваційної діяльності. 

Формування підприємствами конкурентних переваг на основі 
інновацій необхідно використовувати і враховувати при розробці і 
реалізації стратегії зростання конкурентоспроможності. Забезпечення 
інноваційної складової підприємств сприятиме зростанню 
конкурентоспроможності продукції, так і збалансованості та ефективності 
ринку загалом. 
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Для впровадження інновацій на підприємствах необхідно розробити 
модель комплексного інноваційного процесу, яка включатиме: методику 
визначення якості інноваційної діяльності із відповідною системою 
показників. За допомогою системи показників інноваційної діяльності, що 
включають економічні та якісні показники, підприємству необхідно 
проаналізувати його можливості щодо впровадження інновацій, 
інноваційну активність, конкурентоспроможність продукції. 
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Доповідь на тему «Роль інновацій у формуванні конкурентоспроможності 

підприємства» 

Світовий досвід демонструє, що важливими умовами досягнення більш високого рівня 

конкурентоспроможності країни є: сприяння створення і оволодіння новими знаннями у якості 

головної основи ефективної конкурентної боротьби; розвиток внутрішньої конкуренції, що 

сприяє інноваційній активності; створення конкурентних переваг шляхом використання 

інновацій, нових технологій, знань та інформації; здатність окремих підприємств та 

промисловості в цілому впроваджувати нововведення, удосконалювати та модернізувати їх; 

розуміння, що утримати конкурентні переваги можна тільки шляхом безперервного 

впровадження нових та удосконалення вже існуючих інновацій, оскільки будь-яке досягнення 

є доступним для повторення конкурентами; створення сприятливого середовища з метою 

стимулювання розвитку передових галузей, появлення нових галузей та нових підприємств. 

Українська економіка є суміш різних екомічних та технологічних укладів сьогодення. 

Основним компонентом цієї суміші є «індустріальна» економіка. Точніше, залишкові ресурси 

індустріальної економіки. Рушійною концепцією індустріальної економіки є концепція 

розвитку факторів виробництва. Факторний підхід індустріальної економіки передбачає та 

потребує зростання вартості факторів виробництва як основної складової вартості бізнесу. 

Інформаційна економіка ж передбачає велике значення інтелектуального капіталу, передбачає 

нові способи оцінювання його вартості.  

Перехід між цими станами є діалектично стрибкоподібним, змістовно складним. 

Відмінність технологічної складності традиційного та інноваційного «форм виробництва» 

складає зміст бар’єру складності. Цей бар’єр складності комплементарно зв’язаний із 

фінансовим бар’єром. Бар’єр складності можна подолати шляхом стрибка або способом 

тунелювання через бар’єр. Стрибок потребує залучення та концентрацію значних фінансових 

ресурсів для комплексної «закупки» новітніх технологій та «готових» передових фахівців, уже 

навчених із такою технологією працювати. Коштів для «стрибка» вистачить для зовсім 

невеликої кількості вітчизняних фірм. 

Для тунелювання через бар’єр складності та поступове пересилення фінансового 

бар’єру вітчизняним фірмам насамперед потрібно мати власне представлення про затребувані 

кінцеві стани бізнесу фірми відповідні вимогам та умовам інформаційної економіки. Фірма 

повинна мати знання про ті свої майбутні змістовно нові функціональні стани, які повинна 

створити насамперед силами вирощених нею фахівців. Окреслимо у фокусі цих потреб 

основні вимоги-характеристики до технологічної ефективності та фінансової успішності 

фірми в сучасних умовах на основі аналізу матеріалу робіт [3- 11]. Вважаємо, що доцільно 

виділити такі характеристики, компоненти та детермінанти функціонування бізнесу в умовах 



інформаційної економіки: 1) інтелектуальний капітал, організаційний капітал, 3) структурний 

капітал, 4) пучок компетенцій, 5) довіра до бренду та товарного знаку. 

Для переходу від обтяжливих реалій індустріальної економіки до перспектив та 

можливостей інформаційної економіки вітчизняним компаніям основну увагу слід приділити 

формуванню інтелектуального капіталу фірми. Інтелектуальний капітал не є односкладною 

безструктурною категорією [3]. Структурні елементи інтелектуального капіталу визначаються 

та формуються наступним чином:  

 - людський капітал – сукупність знань, практичних навиків і творчих здібностей 

персоналу компанії, запропонована до виконання поточних задач. Сюди також відносять 

моральні цінності підприємства, культуру праці і загальний підхід до справи (організаційна 

культура компанії). Людський капітал приростає двома шляхами: 1) компанія може 

максимізувати об’єм знань своїх співробітників; 2) можна збільшити кількість співробітників, 

які володіють знаннями, здатними принести користь компанії. 

- структурний капітал – те, що залишається в компанії після того, як «підуть» 

(зміняться) робітники. Структурний капітал, подібно людському капіталу, ефективний тільки 

в контексті стратегічних цілей компанії. Цінність структурного капіталу, як і капіталу взагалі, 

визначається не його наявністю, а ефективністю використання. Структурний капітал є 

проявом організаційних здатностей компанії відповідати на вимоги ринку, можливості їх 

використання знову і знову для створення нових цінностей. 

Для будь-якого сучасного підприємства, яке працює в умовах невизначеності і ризику, 

стоїть проблема виживання під ударами новацій конкурентів, утримання ринкових позицій, 

забезпечення безперервного розвитку. Різні підприємства вирішують її різними способами, в 

залежності від масштабу своєї діяльності, умов і обставин, однак в основі вирішення проблеми 

стоїть діяльність зі створення та реалізації власних конкурентних переваг.  

Для підприємств, які уже значний час працюють у високотехнологічних і високо 

конкурентних галузях, постійно актуальною є проблема створення нових джерел 

конкурентних переваг в мінливому зовнішньому оточенні, тобто проблема підтримки і 

підвищення конкурентоспроможності. Так саме конкурентне оточення заставляє розвиватися 

фірму, що вийшла із традиційної ніші, перейшла від факторної моделі до більш сучасного 

способу планування переваг. Проблемою трансформації якості для вітчизняних фірм уже є 

сама спроба проникнути на рівень вказаного конкурентного оточення, змінивши традиційні 

виробничі фактори на сучасні змішані моделі використання ресурсів. 

У загальному визначенні, інновацією є нововведення в галузі техніки, технології, 

організації праці або управління, засноване на використанні досягнень науки і передового 

досвіду. Інновація виступає кінцевим результатом інноваційної діяльності – тобто діяльності, 



пов'язаної з трансформацією наукових досліджень і розробок, інших науково-технологічних 

досягнень у новий чи покращений продукт, введений на ринок, у новий чи покращений 

технологічний процес, що використовується в практичній діяльності, чи новий підхід до 

соціальних послуг. 

Ефективне здійснення інновацій дозволяє створити визначальні стратегічні переваги в 

найбільш конкурентних галузях. Підприємства – лідери досягають конкурентних переваг 

завдяки інноваціям – шляхом використання як нових технологій, так і методів роботи, але 

після досягнення переваг утримання їх стає можливим тільки шляхом постійних 

вдосконалень, тобто безперервних інновацій. Таким чином, на сучасному етапі світового 

економічного розвитку головною ознакою конкурентоспроможності стає її інноваційність, 

тобто здатність системи до безперервного розвитку, оновлення та змін діяльності на основі 

засвоєння нововведень. Інноваційність також означає використання наявного науково-

технічного, інформаційного та інтелектуального потенціалу з метою подальшого розвитку, 

підвищення результатів діяльності та якості життя. 

Інноваційність спирається на процес удосконалення, прогресу, відкриття нового, тобто 

на ефективне засвоєння та впровадження нововведень, спрямованих як на оновлення 

технологій, техніки, організації виробництва та розроблення нової продукції, так і на 

проведення соціальних інновацій, спрямованих на ефективну зміну поведінки персоналу з 

метою отримання запланованих результатів. Саме поєднання всіх складових дозволяє системі 

не тільки вижити в умовах загострення конкуренції, але й досягти необхідного рівня 

конкурентоспроможності. Інноваційний шлях розвитку дозволяє світовим країнам 

забезпечувати собі технологічні переваги та активно формувати ядро шостого технологічного 

укладу – інформаційні технології, біотехнології, нанотехнології, космічна техніка, що 

визначає конкурентоспроможність їхньої економіки як на внутрішніх, так і міжнародних 

ринках. 

З метою активізації інноваційної діяльності для інноваційно-активних підприємств є 

доцільним використання таких напрямів: збільшення джерел фінансових ресурсів 

інноваційної діяльності за рахунок підвищення ефективності комунікацій між виробниками, 

ринком науково-технічної продукції; підвищення уваги до такої складової інноваційної 

діяльності, як реалізація та просування інновацій; активне стимулювання підвищення 

ефективності маркетингових відділів та впровадження інноваційного маркетингу; 

стимулювання працівників щодо позитивного сприйняття різних форм та видів інновацій; 

активна взаємодія із навчальними закладами, особливо на етапах науково-дослідних та 

дослідноконструкторських робіт. 



Національна інноваційна конкурентоспроможність – сукупність інноваційних 

чинників, що дозволяють надавати кращі умови життя, стосуються охорони здоров'я, освіти і 

інших соціальних сфер, забезпечувати науково-технічний прогрес, зберігати національну 

економічну безпеку і забезпечувати суверенітет. Загальною у виділених визначеннях є 

націленість на виявлення переваг, отриманих в ході ведення інноваційної діяльності. Проте, 

ієрархічний рівень визначає загальні можливості ведення діяльності, динаміки розвитку 

господарюючого суб'єкта, активізації інноваційного процесу. Наприклад, на рівні 

підприємства можна займатися окремими розробками, успішно їх фінансувати і 

впроваджувати, але саме на рівні регіону визначаються умови, що дозволяють стимулювати 

впровадження інновацій, взаємодію секторів науки і бізнесу в сфері спільних досліджень і 

розробок. На мезорівні виділяються два господарюючі суб'єкти – це галузь і регіон, що мають 

загальні межі в частини свого розміру і особливості, що стосуються напрямів діяльності. На 

регіональному рівні приділяється особлива увага добробуту населення території і економічній 

безпеці. Галузева інноваційна конкурентоспроможність – здатність продукції галузі займати 

сильні конкурентні позиції на світових ринках в порівнянні із зарубіжними аналогами за 

рахунок впровадження новітніх розробок і максимального використання наявного 

інноваційного потенціалу. Регіональна інноваційна конкурентоспроможність – сукупні 

можливості по досягненню сильних конкурентних позицій на основі інноваційного розвитку, 

націлених на підвищення якості життя населення і забезпечення стійкого економічного 

розвитку. 

Процедури управління портфелями технологічних інвестиційних проектів на 

підприємстві повинні забезпечити виконання наступних функцій:  

1) встановлення життєздатного складу портфелів в проекті, який може забезпечити 

досягнення цілей організації;  

2) забезпечення збалансування портфеля, тобто досягнення рівноваги між 

короткочасними і довгостроковими проектами, між ризиками проектів і їх дохідність тощо; 

3) моніторинг процесів планування і реалізації проектів, відібраних у портфель;  

4) аналіз ефективності портфеля проектів і пошук шляхів їх підвищення;  

5) порівняння можливостей нових проектів між собою і відносно проектів, уже 

включених в портфель, з урахуванням ресурсів організації в частині виконання додаткових 

проектів;  

6) надання інформації і рекомендацій керівникам всіх рівнів для прийняття ними 

управлінських рішень. 

Сучасна конкуренція підприємств здійснюється в умовах зростаючої невизначеності 

«включення в дію» новацій технічного та технологічного характеру, більш коротких життєвих 



циклів продуктів і послуг, розподілених по всьому світі джерел знань, характерних для 

сучасної глобальної економіки. Для збереження конкурентоспроможності більшість 

підприємств змушені комбінувати внутрішні конструкторські та технологічні розробки з 

придбанням технології у зовнішніх джерел. Це ще раз підкреслює потребу менеджменту фірм 

постійно проводити моніторинг тенденцій зміни технологій та застосування інновацій 

технологічного характеру. 

Високий рівень конкуренції на сучасних ринках усіх видів вимагає якісної 

трансформації поведінки вітчизняних фірм. Наші фірми будуть здатні досягти відповідних до 

викликів ринку результатів лише за рахунок систематичного і цілеспрямованого використання 

інноваційних технологій і в малому. і в середньому, і у великому бізнесі. Зокрема, за рахунок 

застосування інноваційних технологій для реалізації тих нових ідей та можливостей, які 

відкриває глобальне середовище господарювання щодо виготовлення і впровадження нових 

видів товарів, нових виробничих і транспортних засобів, освоєння нових ринків і форм 

організації виробництва. Це у цілому передбачає новий менеджмент та особливий стиль 

ведення бізнесу, в основі якого – орієнтація на новітні технології, систематичну і 

цілеспрямовану інноваційну діяльність підприємства. 

Малі та середні вітчизняні фірми за рахунок застосування інноваційних технологій 

повинні пристосовуватися до змінного ринкового попиту хоча б в масштабі ринкових ніш. 

Тільки намагаючись встигати за попитом у взаємодії із ведучими акторами великого бізнесу 

вони зможуть піднятися на вищий рівень свого розвитку і стати лідерами у певний сфері 

виробництва або забезпечувати рентабельну присутність в певній особливій ринковій ніші. 

Доповідь закінчено. Дякую за увагу.  
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