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Значна динаміка економічних процесів, що супроводжуються 

ускладненням економічних зв’язків підприємств, коливаннями масштабів 

та видів їх діяльності, зміною попиту і цін на продукцію, ослабленням 

соціальної спрямованості та регулюючого впливу держави є основними 

ознаками сучасної економіки України. В результаті чого набувають 

значущості питання пов’язані з інноваційними перетвореннями, що 

приводить до зростання невизначеності та ризиків і водночас розширюють 

можливості забезпечення конкурентоспроможності та підвищення 

ефективності підприємства. 

Сучасні умови економічного розвитку диктують зміни які 

передбачають необхідність швидкого пристосування різних підходів до 

управління підприємством з урахуванням мінливості зовнішнього 

середовища. Такі зміни відображають нову роль інноваційного 

забезпечення, як в управлінні підприємством, так і в розробці заходів для 

досягнення  його конкурентоспроможності та ефективності. Спроможність 

підприємства до інноваційного розвитку обумовлюється можливостями 

здійснення інноваційного забезпечення, що визначається умовами які 

впливають на інновації. 

На думку Р. Фатхутдінова «система забезпечення 

конкурентоспроможності є методологією досягнення 
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конкурентоспроможності кожного об’єкту». Погоджуючись з думкою 

науковців які вважають, що конкурентоспроможність підприємства є 

однією з найважливіших категорій ринкової економіки і характеризує 

можливість і ефективність адаптації підприємства до умов зовнішнього 

середовища, також слід зазначити що конкурентоспроможність переважно 

окреслюють як здатність витримати конкуренцію з аналогічними 

об’єктами на конкретному ринку. 

Чинники що негативно впливають на інноваційне забезпечення 

підприємств і як на слідок перешкоджають  забезпеченню 

конкурентоспроможності та ефективності вітчизняних підприємств. 

Такими чинниками є: 

– 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. 

Інноваційне забезпечення вітчизняних підприємств найчастіше 

проявляється у заміні застарілого обладнання новим та відбувається 

ігнорування розробки та впровадження інноваційної продукції, що 

негативно впливає на заповнення ринку новими брендами вітчизняної 

продукції та унеможливлює досягнення стійкої конкурентної позиції на 

ринку в майбутньому. 

Для подолання перешкод у вирішенні питань пов'язаних із 

інноваційним забезпеченням вітчизняних промислових підприємств 
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доцільно розробляти певні заходи що стосуються факторів як на макро- так 

і мікрорівнях. 

До заходів що зменшать негативний вплив на інноваційне 

забезпечення на макрорівні варто віднести: покращення інвестиційного 

клімату шляхом формування ефективної системи митних, податкових та 

валютних преференцій; забезпечення державних гарантій щодо зобов'язань 

перед інвесторами; лібералізація умов функціонування інвестиційної 

діяльності; розвиток інфраструктури функціонування фондового ринку. 

До заходів що зменшать негативний вплив на інноваційне 

забезпечення на мікрорівні варто віднести: підвищення культури 

корпоративного управління та корпоративної соціальної відповідальності, 

розвиток форм акумулювання коштів дрібних інвесторів, забезпечення 

прав та інтересів інвесторів, стимулювання процесу заощаджень вільних 

коштів підприємств через зменшення податкового тиску, підтримання 

системи страхування інвестиційних ризиків, забезпечення ресурсної 

збалансованості бізнес-планів інвестиційних та інноваційних проектів. 

Розглянувши в даній статті питання, що стосуються інноваційного 

забезпечення промислових підприємств можна зробити висновок про те, 

що значимість інноваційного забезпечення в межах підвищення 

конкурентоспроможності та ефективності підприємства є безперечною. 

Також варто зазначити, що шляхи подолання перешкод у розвитку 

інноваційного забезпечення полягають у виявленні можливостей та загроз 

у майбутньому, передбаченні та подоланні несподіваних ситуацій, а також 

пошуку нових продуктів, виробів і технологій. Недостатній розвиток 

інноваційних процесів серед вітчизняних підприємств спонукає до 

впровадження заходів по покращенню ситуації в цій сфері економіки і дає 

можливості для подальших наукових досліджень в цьому напрямку. 


