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В сучасному світі інноваційні технології є одними з найважливіших і 

визначальних концепцій розвитку маркетингового середовища 

підприємства. Для забезпечення стабільної можливості постійно 

конкурувати з іншими з метоюохоплення лідируючих позицій на ринку, 

підприємству потрібно постійновдосконалюватись та розширювати 

перелік власних переваг над конкурентами, щонеможливо без 

впровадження інновацій. 

Інновації та конкурентоспроможність взаємопов'язані. Перевагу в 

конкурентній боротьбі отримують сааме ті учасники ринку, 

якізаймаютьактивнупозицію увикористанніінновацій. Майкл Портер, 

розглядаючиконкурентоспроможність твердив, що вона не дістається у 

спадок, не є наслідкомнаявнихресурсіваборобочоїсили, а ґрунтується на 

постійномувикористанніінновацій [1]. 

Іноваціїяк чинник підвищення конкурентоспроможності – ценауково-

технічні, технологічні, економічні та організаційні зміни у виробництві, 

відміннівід існуючої практики і направлені на удосконалення виробничого 

процесу в ціляхзабезпечення конкурентоспроможності.  

Характеризуючи значення інновацій длядосягнення підприємств 

конкурентних переваг, варто відзначити, що інноваційні 

процесизабезпечують оптимізацію організаційних форм взаємозв’язків, 
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сприяють розвиткуінфраструктури та стають підґрунтям формування 

ефективних мотиваційних механізмівщодо їх подальшого функціонування 

на ринку. 

В даний час  на забезпеченість конкурентоспроможності та 

ефективності підприємств впливає багато гальмівних чинників, серед яких 

відзначимо наступні: 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 [2]. 

Забезпечення конкурентоспроможності та ефективності підприємства 

на інноваційній платформі має бути зорієнтованим на цілеспрямований 

пошук і реалізацію ринкових можливостей інноваційного розвитку, які 

відкриваються перед підприємством, що забезпечує їх тривале виживання і 

розвиток у нестабільному ринковому середовищі відповідно до обраної 

місії. 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. 
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