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На сучасному етапі розвитку найважливішим практичним завданням є 

постійне удосконалення методів адаптації виробничо-технологічної й 

організаційно-структурної політики підприємства, формування ефективної 

конкурентної стратегії, а також пошук новітніх маркетингових підходів в 

сучасних мінливих умовах господарювання [2, с. 88]. 

Напружене конкурентне середовище, в якому функціонують сучасні 

підприємства, призводить до зміни фокуса орієнтації конкурентної 

стратегії підприємств, скорочуються терміни розробки продукції та її 

життєвий цикл, отже, для забезпечення належного рівня 

конкурентоспроможності підприємству необхідно безперервно працювати 

над забезпеченням конкурентних переваг, а одним з найпотужніших 

факторів формування конкурентних переваг є інновації. Розвиток 

інноваційної діяльності дає можливість вітчизняним виробникам 

конкурувати як на внутрішньому, та на світовому ринках. 

За прогнозами фахівців, науково-технічний прогрес як джерело 

економічного зростання в недалекому майбутньому буде забезпечувати до 

90% реального збільшення виробництва (сьогодні це 65-70%) [3]. 

На рис.1 відображено динаміку впровадження інновацій на 

вітчизняних промислових підприємствах. Статистичні дані свідчать, що 

відбувається значне уповільнення інноваційних процесів у порівнянні з 

2009-2012 рр. 
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Рис. 1. Впровадження інновацій на промислових підприємствах [1] 

 

Основними проблемами, що зумовлють незадовільний стан 

інноваційної діяльності на вітчизняних підприємствах, є відсутність 

мотивації господарюючих суб’єктів до інноваційної діяльності, нестача 

коштів, недосконала законодавча база, відсутність державної підтримки та 

фінансування з боку іноземних інвесторів. 
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