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У статті досліджено чинники забезпечення 
конкурентоспроможності суб’єкта госпо-
дарювання шляхом стимулювання процесу 
впровадження результатів інноваційної 
діяльності у його господарську практику. 
Сформульовано перелік найважливіших 
проблем у сфері інноваційної діяльності в 
Україні. Доведено, що здатність суб’єкта 
господарювання активно впроваджувати 
інновації підвищує його шанси в конкурент-
ній боротьбі та створює суттєві різно-
планові переваги. Виявлено, що позитивний 
ефект від інноваційної діяльності не завжди 
досяжний, оскільки нововведення є специфіч-
ним продуктом. Обґрунтовано заходи щодо 
вдосконалення системи управління конку-
рентоспроможністю підприємства. 
Ключові слова: інноваційна діяльність, інно-
ваційність стратегії підприємства, іннова-
ційні технології, конкурентоспроможність 
суб’єкта господарювання, адаптація конку-
рентних активів.

В статье исследованы факторы обеспе-
чения конкурентоспособности хозяйству-
ющего субъекта путем стимулирования 
процесса внедрения результатов инноваци-
онной деятельности в практику хозяйство-
вания. Сформулирован перечень наиболее 
важных проблем в сфере инновационной 
деятельности в Украине. Доказано, что 
способность субъекта хозяйствования к 
активному внедрению инноваций повышает 
его шансы в конкурентной борьбе и создает 

существенные разноплановые преимуще-
ства. Обнаружено, что положительный 
эффект от инновационной деятельности 
не всегда достижим, поскольку нововведе-
ния – это специфический продукт. Обосно-
ваны мероприятия усовершенствования 
системы управления конкурентоспособно-
стью предприятия. 
Ключевые слова: инновационная дея-
тельность, инновационность стратегии 
предприятия, инновационные техноло-
гии, конкурентоспособность хозяйствую-
щего субъекта, адаптация конкурентных 
активов.

In the article, factors of ensuring the competi-
tiveness of the economic entity by stimulation of 
process of introduction of results of innovative 
activity in its economic practice are investigated. 
The list of the most important problems in the 
sphere of innovative activity in Ukraine is for-
mulated. It is proved that the ability of the eco-
nomic entity to actively innovate increases its 
chances in a competitive struggle and creates 
significant diverse advantages. It is found that 
the positive effect of innovation activity is not 
always achievable since innovation is a specific 
product. Measures of improvement of the enter-
prise competitiveness management system are 
substantiated.
Key words: innovative activity, innovation of 
strategy of enterprise, innovative technologies, 
competitiveness of economic entity, adaptation 
of competitive assets.

Постановка проблеми. Однією з нагальних 
проблем вітчизняної економіки, що потребує вирі-
шення на сучасному етапі її розвитку, є втрата кон-
курентоспроможності суб’єктів господарювання, 
викликана переходом до ринкової економіки та 
відкритістю вітчизняних ринків для іноземних 
товаровиробників, виникненням психологічного 
бар'єру недовіри у свідомості українських спо-
живачів до продукції, виготовленої українськими 
товаровиробниками. В умовах глобальної еконо-
мічної кризи більшість вітчизняних суб’єктів гос-
подарювання опинилася на межі виживання. Для 
того щоб ефективно функціонувати та успішно 
вести конкурентну боротьбу, потрібно випускати 
якісну, сучасну та оновлену продукцію. Забезпе-
чити виробництво такої продукції підприємство 
може лише за рахунок активізації інноваційної 
діяльності. Впровадження інноваційних техноло-
гій, новацій та інноваційних процесів на підприєм-
стві сприяє збільшенню прибутку, дає змогу продо-
вжити власний життєвий цикл, а також підвищити 
конкурентоспроможність. Традиційно у фаховій 
літературі розглядаються теоретичні засади орга-
нізації інноваційної діяльності на підприємстві та 

недостатньо аргументовано розкривається меха-
нізм його залучення до інноваційного процесу. 
Однак на практиці інноваційний розвиток не став 
одним із пріоритетних завдань зростання наці-
ональної економіки України. Протягом останніх 
років мали місце позитивні тенденції у зазначеній 
сфері діяльності, однак вони були нетривалими 
та позбавленими чітких довготермінових стиму-
лів для їх активного впровадження у господарську 
практику.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вагомі здобутки в галузі управління конкуренто-
спроможністю суб’єктів господарювання через 
інноваційну діяльність відображено в досліджен-
нях зарубіжних учених: Д. Белла, П. Друкера, Дж. 
Гелбрейта, Я. Гельдерена, А. Гельфанда, Г. Мінц-
берга, Г. Менша, Г. Мюрдаля, П. Ромера, Ф. Перру, 
М. Портера, А. Томпсона, А. Стрікленда, Й. Шум-
петера. Серед вітчизняних учених, чиї наукові 
дослідження присвячені вказаній проблемі, насам-
перед слід відзначити Л. Балабанову, І. Бутирську, 
В. Гриньова, С. Ілляшенка, М. Йохну, Г. Кіндрацьку, 
Н. Краснокутську, П. Клівця, П. Микитюка, Г. Осо-
вську, К. Редченко, О. Скібіцького В. Стадника, 
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М. Туган-Барановського, Д. Черваньова, З. Шерш-
ньову, І. Школу та багатьох інших.

Постановка завдання. Мета дослідження 
полягає у розробленні заходів щодо вдоскона-
лення системи управління конкурентоспромож-
ністю підприємства на основі активізації його інно-
ваційної діяльності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У сучасних умовах до одного зі спонукальних 
мотивів створення нововведень належить кон-
куренція на ринку, тобто інновації пов'язані з 
ринком. Конкуренція стимулює підприємства 
розробляти та впроваджувати новинки або для 
утримання своїх позицій на ринку, або для осво-
єння нового сегмента та одержання додаткових 
конкурентних переваг. 

У загальному розумінні під інновацією мають 
на увазі здійснення змін шляхом упровадження 
нововведень. У межах цього підходу фахівці 
визначають нововведення або як результат ціле-
спрямованої творчої діяльності, практичне засто-
сування якого призводить до істотних змін у функ-
ціонуванні системи, або як процес упровадження 
нового замість раніше діючого, однак уже заста-
рілого. У вузькому розумінні інновація – це нове 
технічне рішення, реалізоване на практиці [2; 4; 7].

Результатом інноваційних процесів є новація; 
її впровадження у господарську практику (вироб-
ництво, побут, інші сфери діяльності) визнача-
ється як нововведення; з моменту прийняття до 
поширення новація здобуває нову якість і стає 
інновацією. Позитивний ефект від інноваційної 
діяльності не завжди досяжний, оскільки ново-
введення є специфічним продуктом. Ця специ-
фіка полягає у невизначеності, яка виникає під 
час практичного використання нововведення, 
особливо під час виходу на ринок продуктових 
нововведень. Приблизно 90% інновацій не сприй-
маються ринком, оскільки існує безліч факторів, 
що впливають на ефективність просування ново-
введення та масштабів, які ускладнюють прогно-
зування його поширення.

Проблеми, що підштовхують підприємства до 
пошуку, розроблення та впровадження інновацій, 
спричинені неперервним розвитком науки і техніки, 
появою нових знань, які формують нові потреби 
та пропонують найкращий спосіб їхнього задово-
лення. Усвідомлення того, що відсутність належ-
ної уваги до інноваційної діяльності гальмуватиме 
розвиток суб’єкта господарювання, призведе до 
технологічного відставання, послабить його рин-
кові позиції, є постійним стимулом для керівни-
цтва підприємства. Лише шляхом цілеспрямова-
ного новаторства, систематичного пошуку змін та 
аналізу можливостей, своєчасного впровадження 
нововведень можна постійно вдосконалювати 
діяльність суб’єкта господарювання, а також під-
вищувати його імідж та конкурентоспроможність.

Теорії інноваційного розвитку основний акцент 
роблять на тому, що економічне зростання від-
бувається у часі нерівномірно: поява принципово 
нової базової технології у певній галузі дає імпульс 
розвитку багатьом спорідненим галузям шляхом 
виникнення вторинних інновацій. Інновації, поши-
рюючись, збільшують загальний економічний 
результат і сприяють зростанню темпів розвитку 
економіки, однак водночас зменшують комер-
ційну віддачу від інновації для окремого суб'єкта 
господарювання, що змушує його знаходити інші, 
досконаліші способи задоволення потреб спо-
живачів. Життєвий цикл інновації завершується з 
появою досконалішого її замінника. За принципо-
вої новизни інновація може стати основою нової 
фази економічного зростання [2; 7].

Забезпечення економічного розвитку України 
вимагає створення відповідних умов і механізмів, 
що стимулюють процес упровадження результатів 
інноваційної діяльності у господарську практику. 
Значною мірою це залежить від позиції, яку в цій 
справі займають держава, регіональні та місцеві 
органи влади. Щодо створення інноваційних струк-
тур в Україні, можна констатувати той факт, що в 
нашій країні проблема активізації інноваційної 
діяльності суб’єктів господарювання ще не одер-
жала належної уваги. Так, статистичні дані свід-
чать про те, що питома вага вітчизняних промис-
лових підприємств, що впроваджують інновації, 
у загальній їх кількості становить лише 11,5%, а 
питома вага видів інноваційної продукції у загаль-
ному обсязі відвантаженої продукції – 5,6%. При-
чина такого стану криється, насамперед, у відсут-
ності чіткої інноваційної політики на державному 
та на нижчих адміністративних рівнях, у слабкому 
використанні наукового потенціалу наукових уста-
нов та вищих закладів освіти [1].

Комплексне забезпечення інноваційної діяль-
ності являє собою систему методів та засобів, які 
використовуються суб’єктами господарювання 
для найбільш ефективної реалізації інноваційної 
діяльності. Для забезпечення постійного онов-
лення продукції та вдосконалення виробничих 
процесів на підприємстві слід постійно виявляти 
поточні та майбутні проблеми, пов’язані зі змі-
ною технології виробництва та змінами життєвого 
циклу продукції. Це передбачає здійснення пошу-
кової інноваційної діяльності в різних напрямах із 
виділенням окремих інноваційних проектів, пріо-
ритетних на час їхньої актуалізації.

Управління інноваційною діяльністю промис-
лового підприємства охоплює стратегічні та опе-
ративні аспекти і спрямоване, з одного боку, на 
створення або оперативне залучення інновацій, 
які забезпечуватимуть збереження та зміцнення 
ринкових позицій підприємства у тривалій пер-
спективі, а з іншого – на систематичну та ціле-
спрямовану діяльність з удосконалення наявних 
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технологій, прийомів і способів виконання роботи, 
завдяки яким життя інновацій подовжується, а 
отже, триватиме функціонування самого суб’єкта 
господарювання. 

Процес оновлення асортименту продукції про-
мислові підприємства здійснюють на основі ана-
лізу зовнішнього середовища господарювання 
(визначаючи тенденції зміни попиту на продукцію 
підприємства, оцінюючи переваги та вподобання 
споживачів цільових сегментів ринків тощо), а 
також його внутрішнього середовища (проводячи 
оцінку рентабельності продукції, визначаючи ста-
дію її життєвого циклу). Зі структури асортименту 
виводять нерентабельні товари, продукцію з 
низьким попитом, а також товари, життєвий цикл 
яких завершується. Натомість до її складу вклю-
чають продукцію, що може давати вищі прибутки 
в перспективі. Таким чином, формується конку-
рентоспроможний асортиментний ряд продукції 
підприємства.

Здатність суб’єкта господарювання активно 
впроваджувати інновації підвищує його шанси у 
конкурентній боротьбі та створює суттєві різно-
планові переваги. Інноваційні завдання перед-
бачають зниження витрат виробництва, вдоско-
налення якості товарів та послуг, виведення на 
ринок нових видів продукції, формування нової 
стратегії збуту, яка сприяє підвищенню зацікав-
леності споживачів до нової продукції. Залучення 
чи створення інновацій повинно відбуватися ціле-
спрямовано, для формування конкурентних пере-
ваг на тому сегменті ринку, де працює суб’єкт 
господарювання. Важливо не лише своєчасно 
визначити перспективність певної ідеї та оцінити її 
комерційну вигідність, а й створити умови для опе-
ративного впровадження новинки в господарську 
практику. Управління нововведеннями на підпри-
ємстві охоплює різноманітні функції (маркетинг, 
планування, організацію, контроль), кожна з яких 
спрямована на вирішення специфічних завдань 
взаємодії між підрозділами фірми, що здійснюють 
конкретні види інноваційної діяльності.

Все більшої актуальності у нинішніх умовах 
господарювання набуває активізація інновацій-
ної діяльності вітчизняних підприємств для під-
вищення їхньої конкурентоспроможності на вну-
трішньому та світовому ринках. За підсумками 
економічного форуму в Давосі, який відбувся 
23–26 січня 2018 р., міжнародні експерти склали 
звіт, який оцінював глобальний індекс конкуренто-
спроможності. В опублікованому рейтингу Global 
Competitiveness Index 2017–2018 Rankings серед 
137 країн Україна за вказаним показником у 2017 р. 
посіла 81-е місце (85-е місце в 2016 р.). Незважа-
ючи на те що за останні чотири роки рейтинг Укра-
їни за глобальним індексом інновацій поліпшився 
на 21 пункт (у 2017 р. – 50-е місце порівняно із 
71-м у 2013 р.), інноваційний складник економіки 

України є нестабільним. Такий стан речей зна-
чно ускладнює реалізацію завдань, передбачених 
«Стратегією сталого розвитку «Україна – 2020». 
Стратегія передбачає досягнення 25 ключових 
показників, що оцінюють хід виконання реформ 
та програм, третій з яких установлює, що «за гло-
бальним індексом конкурентоспроможності, який 
розраховує Всесвітній економічний форум (WEF), 
Україна увійде до 40 найкращих держав світу» [5].

Узагальнюючи результати проведеного аналізу 
та прогнозу, можна сформулювати перелік найго-
стріших проблем у сфері інноваційної діяльності 
в Україні:

• зменшення кількості підприємств, які займа-
ються інноваційною діяльністю;

• суттєвий дисбаланс інноваційної активності 
суб’єктів господарювання по регіонах України;

• недостатня ефективність інноваційної діяль-
ності, яка є результатом зниження обсягів реалі-
зованої інноваційної продукції внаслідок слаб-
кої зацікавленості підприємства в упровадженні 
технологій інноваційного характеру з огляду на 
неспроможність їхнього придбання;

• відсутність повноцінних зв'язків між науко-
вою сферою та виробництвом;

• інноваційна діяльність в Україні потребує 
міжгалузевого технологічного обміну, зміцнення 
зв’язків виробничих підприємств з університетами 
та науково-дослідними інститутами, розвитку між-
народної науково-технічної кооперації, венчурного 
інвестування у нові прогресивні розробки, ство-
рення інноваційної інфраструктури [6].

Реалізація базової стратегії підприємства пови-
нна неодмінно включати елементи інноваційності, 
хоча масштаби та напрями інноваційної діяльності 
можуть бути різними. Загалом інноваційна полі-
тика суб’єкта господарювання повинна передба-
чати:

• ставлення до інновацій як до можливості 
здобути конкурентні переваги;

• сприйнятливість суб’єкта господарювання 
до інновацій; 

• розуміння інновації як явища сфери попиту 
та спрямовування інноваційної діяльності на про-
гнозування змін у попиті (інноваційне прогнозу-
вання);

• систематичний моніторинг ефективності 
інноваційної діяльності.

Висновки з проведеного дослідження. 
З викладеного вище можна зробити висновок 
про те, що інноваційна політика суб’єкта госпо-
дарювання повинна формувати пріоритети інно-
ваційного пошуку та створювати мотиваційний 
механізм для підвищення сприйнятливості під-
приємства до інновацій із метою забезпечення 
його конкурентоспроможності. Основними напря-
мами інноваційної політики, покладеної в основу 
стратегії розвитку підприємства та підвищення 
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його конкурентоспроможності, на думку автора, 
є такі:

• активне впровадження дослідно-конструк-
торських робіт у господарську практику;

• систематичне оновлення асортименту про-
дукції підприємства;

• посилення інноваційного характеру інвести-
ційних програм і проектів;

• підвищення конкурентоспроможності про-
дукції та суб’єкта господарювання шляхом активі-
зації інноваційної діяльності.

Керівництву промислових підприємств, з огляду 
на поглиблення соціально-економічної кризи в кра-
їні, а також непередбачуваність та турбулентність 
зовнішнього середовища, слід періодично перегля-
дати портфель конкурентних стратегій для адаптації 
конкурентних активів і ключових компетенцій суб’єкта 
господарювання до змін конкурентного середовища. 
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ENSURING COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE BY ACTIVATION OF ITS INNOVATIVE ACTIVITY

In the article, factors of ensuring the competitiveness of the economic entity by stimulation of process of 
introduction of results of innovative activity in its economic practice are investigated. It is proved that intro-
duction of innovative technologies, innovations, and innovative processes at the enterprise contribute to the 
increase of profit, which allows prolonging its own life cycle and also increasing competitiveness.

It is found that the positive effect of innovation activity is not always achievable since innovation is a specific 
product. These specifics consist in the uncertainty arising in case of practical use of an innovation, especially 
in case of entry into the market of product innovations.

In the course of the carried-out analysis, it is established that only by systematic innovation, purposeful and 
organized search for changes, and the analysis of opportunities, which are given by the environment of man-
aging, timely and reasonable attraction of innovations, it is possible to improve constantly the activity of the 
economic entity and also to strengthen its image and competitiveness. In order to ensure continuous updat-
ing of products and improvement of production processes at the enterprise, it is necessary to find constantly 
the current and future problems, connected with the change of the production technology and changes of the 
lifecycle of production. It assumes implementation of search innovative activity in various directions with the 
allocation of separate innovative projects, which are a priority for the period of their updating.

It is proved that the ability of the economic entity to actively innovate increases its chances in a competitive 
struggle and creates significant diverse advantages. Innovative tasks provide a decrease in costs of produc-
tion, improvement of the quality of production or services, a conclusion to the market of new production, the 
formation of a new strategy of sale, which promotes an increase in interest of consumers in new goods. There-
fore, the realization of the basic strategy of the enterprise must necessarily include elements of innovation.

Measures to improve the enterprise competitiveness management system based on activation of its inno-
vation activity are substantiated.

It is established that the innovative policy of the economic entity has to form priorities of innovative search 
and create the motivational mechanism for the increase in susceptibility of the enterprise to innovations for 
the purpose of ensuring its competitiveness. Therefore, to the management of the industrial enterprises, con-
sidering deepening of social and economic crisis in the country and also unpredictability and turbulence of 
the external environment, it is necessary to reconsider periodically a portfolio of competitive strategy for the 
purpose of adaptation of competitive assets and key competences of the economic entity to changes of the 
competitive environment.


