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Нині забезпечення ефективності та 

конкурентоспроможності стало необхідною умовою виживання 

для будь-якого підприємства в умовах мінливого внутрішнього 

середовища і непрогнозованої ситуації на ринку. Інновації не 

тільки змушують підприємства шукати нові форми, механізми і 

методи впливу, але і наповнюють новою сутністю сам процес 

забезпечення ефективності та конкурентоспроможності, 

надаючи йому стратегічну спрямованість. Нововведення для 

підприємства виступають основою творчого процесу, який 

зумовлює зростання ефективності, продуктивності праці, 

прибутковості та генерування додаткових конкурентних 

переваг. Тому інновації є одним з основних чинників, що 

забезпечує ефективне функціонування підприємств в умовах 

глобальної конкуренції. 

Розгляд означеної проблематики зумовлює звернення до 

праць Й. Шумпетера, К. Оппенлендера, П. Друкера, В. Галушку, 

О. Гудзинського, Г. Єрмакова, В. Онегіну, О. Олійника, П. 

Стецюка, М. Маліка, А. Поддєрьогіна, П. Саблука, А. Чупіса, 

проте жодна з них не є універсальною, має свої недоліки і не 

відображає повністю всієї глибини проблеми забезпечення 

ефективності та конкурентоспроможності підприємства на 

інноваційній платформі в умовах кризових деформацій 

сучасного економічного простору. 

У сучасних умовах відбуваються зміни, що впливають на 

підходи до управління підприємством. Ці зміни відображають 

нову роль інновацій для забезпечення конкурентоспроможності 

та ефективності підприємства. Конкурентоспроможність 

підприємства є однією з найважливіших категорій ринкової 

економіки і характеризує можливість і ефективність адаптації 

підприємства до умов зовнішнього середовища. Однак 

вітчизняні підприємства часто продукують 



конкурентоспроможну продукцію неефективними засобами, які 

характеризуються високими енерго-, матеріалозатратами і 

трудомісткістю, низькою заробітною платою, невисокими 

прибутками. Більшість наших підприємств виявляються 

неконкурентоспроможними та неефективними. Під 

ефективністю переважно розуміють відношення витрат і 

результатів.  

Нині на забезпеченість конкурентоспроможності та 

ефективності вітчизняних підприємств впливає шерег 

гальмівних чинників, серед яких відзначимо наступні: [2 c.3]: 

недостатність фінансових ресурсів та інформації щодо 

впровадження нових технологій; низький рівень попиту на 

інноваційну продукцію; небажання і слабка сприйнятливість 

підприємств до впровадження інновацій; низький рівень 

інноваційного потенціалу підприємств; нестача кваліфікованого 

персоналу; труднощі кластеризації, кооперації та інтеграції з 

іншими підприємствами; нерозвинутість інституту державно-

приватного партнерства тощо. 

Аналітичні дані свідчать, що за останні роки (до 2014 р.) 

спостерігалася позитивна динаміка розміру прибутку 

вітчизняних підприємств в абсолютному вимірі. Так, якщо в 

2013  році валовий прибуток всіх підприємств зрівняно з 2007 

роком збільшився на 48,08 % [1].  

Забезпечення конкурентоспроможності та ефективності 

має відбуватися на інноваційній платформі, сприяти 

підвищенню результативності виробництва і стимулювати його 

розвиток. Нині спостерігається стримування інноваційної  

діяльності підприємств. Створенням і використанням передових 

технологій та об’єктів права інтелектуальної власності, а також 

використанням раціоналізаторських пропозицій займалися лише 

2283 підприємства, майже дві третини з них це промислові 

підприємства. При цьому, третина промислових підприємств, 

які займалися передовими технологіями, зосереджена у м. Києві, 

12,8% – у Харківській, 10,1% – Дніпропетровській, 8,4% – 

Донецькій, 3,9% – Луганській, 3,4% – Миколаївській областях. 

Цікаво, що інноваційна активність у підприємств за останні 

п’ять років не перевищувала 7,1 %. У країнах Великої сімки 

кількість підприємств, які впроваджують інновації становить 



70–80 % [3 с. 22]. Тобто, немає підстав для висновку щодо 

формування стійкої тенденції переорієнтації вітчизняних 

підприємств на інноваційний шлях розвитку. 

Підґрунтям забезпечення конкурентоспроможності та 

ефективності підприємства на інноваційній платформі, слід 

вважати наступні підходи: визначення пріоритетних напрямів 

інноваційної діяльності, виходячи з мети і завдань базисних 

економічних стратегій підприємства; скорочення кількості 

ланцюгових управлінських рівнів задля прискорення процесу 

„дослідження – освоєння – виробництво – збут”; мінімізація 

термінів розробки та імплементації інноваційних проектів з 

використанням принципів паралельного й інтегрального 

вирішення інноваційних завдань.  

Використання запропонованого підходу щодо 

забезпечення конкурентоспроможності та ефективності 

підприємства на інноваційній платформі дозволить, 

спрямовуючи діяльність підприємства в напрямі стратегічно 

визначеної моделі інноваційного розвитку, систематизувати 

інноваційні перетворення, організувати раціональну взаємодію 

усіх внутрішніх елементів системи, здійснювати контроль за 

інноваціями на підприємствах впродовж всього їх життєвого 

циклу, забезпечуючи конкурентоспроможність товарів та 

послуг, надання споживачам продукції (товарів, послуг) з 

новими показниками високої ефективності та якості, зростання 

обсягів реалізації продукції. 
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