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Ключовою рисою сучасного економічного простору України є висока 

динаміка усіх економічних процесів, що супроводжуються коливаннями 

масштабів та видів діяльності підприємств, ускладненням їх економічних 

зв’язків, зміною попиту і цін на продукцію, потреби в основних і 

оборотних засобах, появою нових ринків, ослабленням регулюючого 

впливу держави й соціальної спрямованості. Інноваційні перетворення, в 

результаті яких зростають невизначеність і ризик, водночас розширюють 

багатоваріантність підходів до процесу забезпечення 

конкурентоспроможності та ефективності підприємства [3]. 

Інновація – це створення нового, яке забезпечує підвищення якості 

продукції (послуг), за потребами ринку [2, с. 24]. 

Інноваційна діяльність направлена на створення та комерціалізацію 

інновацій з метою підвищення якості продукції, поліпшення технології та 

організації виробництва. Інноваційна діяльність включає в себе: – аналіз 

проблем підприємства; – здійснення інноваційного процесу; – 

забезпечення інноваційної діяльності [2, с. 113].  

Основою успішної інноваційної діяльності являється підпорядкування 

інтересів фірми цілям проектування, виробництва і реалізації 

конкурентоспроможної продукції. Перш за все підприємство орієнтується 

на довготривалий в часі успіх та на споживача.  
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Враховуючи вплив і способи створення конкурентної переваги, 

важливим є виділення двох головних видів інновацій: 1. Зростаючі 

інновації (incremental innovation). Це інновації з характером удосконалення 

продуктів і технологій. Вводяться найчастіше систематично, 

уможливлюючи поступове зростання чи також підтримування 

конкурентоспроможності. Їх можна трактувати як чинник, який 

послідовно, лінійно впливає на зростання конкурентоспроможності. 2. 

Радикальні інновації. Цей вид інновації створює не тільки нові технології 

та продукти, але також нові концепції бізнесу. Їхній стрибкоподібний, 

загалом революційний характер викликає те, що вони забезпечують часто 

порівняно тривалу конкурентну перевагу, створюючи нові умови 

конкуренції. Як приростові, так і радикальні інновації впливають на три 

важливі сфери, які є вирішальними для конкурентоспроможності: 1. 

Економіка і сектори, що її утворюють. 2. Підприємства і реалізовані ними 

бізнес-діяльності. 3. Продукти і процеси. 

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. 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 % [1, с. 22]. 

Отже, без інноваційного чинника забезпечення 

конкурентоспроможності стає неможливим. Значну роль в забезпеченні та 

підвищенні конкурентоспроможності підприємств відіграє інноваційна 

продукція яка є результатом виконання інноваційних проектів в умовах 

спецрежиму інноваційної діяльності підприємств. З метою відновлення 

діяльності існуючої інноваційних структур, поновлення інноваційного 
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розвитку підприємств необхідно вжити кардинальні заходи щодо 

вдосконалення нормативно-законодавчого регулювання їх діяльності, 

удосконалити систему фінансування інноваційних розробок при створенні 

дослідно-промислових зразків нової техніки, запровадити нові форми 

кредитування інноваційних розробок з залученням механізмів приватно-

публічного партнерства при їх впровадженні на підприємствах. 
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