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АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ
Сьогодні в Україні та в інших

країнах СНД проблема конкурен#
тоспроможності стоїть дуже гостро,
оскільки саме вона  виступає най#
важливішим фактором забезпечення
виживання підприємства в "суворих
умовах дійсності" і його подальшо#
го ефективного розвитку [1].

Загальновідомо, що основне зна#
чення для забезпечення високого
рівня конкурентоспроможності
підприємства мають виробництво
високоякісної інноваційної про#
дукції, вдосконалення існуючих і
впровадження нових прогресивних
технологій. Зазначені характеристи#
ки, натомість, можуть бути забезпе#
чені саме за рахунок розвитку інно#
ваційного потенціалу підприємства.

Серед робіт, присвячених ок#
ремим питанням аналізу та розвит#
ку інноваційного потенціалу, слід
відзначити праці А.І. Амоши, Ю.М. Ба#
жала, Є. С. Галушко, Н.Г. Чумачен#
ко та ін. [2]. Серед закордонних уче#
них вагомий внесок у розвиток дано#
го напряму належить С. Л. Дорогун#
цову, А.К. Казанцеву, Е. Менсфілду,
Б. Санто тощо [3, с. 6]. Крім того,
значного поширення дана тема набу#
ла й у спеціалізованих періодичних
виданнях — зокрема, серед робіт та#
ких авторів, як М. Гусакова, М. Дань#
ко, С. Ілляшенко, І. Новікова [4; 1; 2;
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5]. Вагомим доказом практичної
ефективності комплексного підходу
до розвитку інноваційного потенці#
алу підприємства є також досягнен#
ня провідних компаній далекого та
близького зарубіжжя — Matsushita
(Японія), L'Oreal (Франція), ТОВ
НПП "Динаміка" (Росія), СП "Белі#
та" (Білорусь) тощо.

Виходячи із вищезазначеного,
дослідження у сфері розвитку інно#
ваційного потенціалу вітчизняних
підприємств мають значну акту#
альність.

МЕТА І ЗАДАЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є розкрит#

тя основних теоретичних та практич#
них питань щодо розвитку інновацій#
ного потенціалу вітчизняних під#
приємств в контексті забезпечення їх
конкурентоспроможності.

Досягнення поставленої мети
потребує вирішення наступних за#
дач:

— проаналізувати взаємозв'язок
розвитку інноваційного потенціалу
та рівня конкурентоспроможності
підприємств;

— визначити основні проблеми
та шляхи розвитку інноваційного
потенціалу вітчизняних підприємств
в контексті забезпечення їх конку#
рентоспроможності;

— розробити ефективний прак#

тичний підхід до управління розвит#
ком інноваційного потенціалу на базі
конкретного підприємства.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Загальновідомо, що у період
ринкових перетворень успішний со#
ціально#економічний розвиток будь#
якої держави зумовлений ефектив#
ним функціонуванням вітчизняних
суб'єктів господарювання, яке дося#
гається завдяки інноваціям — одно#
му із найважливіших факторів забез#
печення конкурентоспроможності
підприємства.

Проаналізуємо теоретичні заса#
ди, на яких базується взаємозв'язок
рівня інноваційного потенціалу та
конкурентоспроможності підприєм#
ства в цілому.

Результати досліджень свідчать,
що найефективнішим засобом вирі#
шення даної задачі може служити
комплексне моделювання конкурен#
тоспроможності промислового
підприємства [6, с. 51; 7, с. 12]. Та#
кий підхід дозволяє здійснити  оцін#
ку впливу розвитку інноваційного
потенціалу підприємства на рівень
його конкурентоспроможності на
практиці з високою долею достовір#
ності.

Основою для розробки зазначе#
ної моделі є математичне моделю#
вання, що дозволяє виявити особли#
вості функціонування економічного
об'єкта і на основі цього передбача#
ти його майбутню поведінку. Щодо
переліку параметрів оцінки та ступе#
ня їх конкретизації, рекомендуєть#
ся групувати конкурентні переваги
за такими аспектами:

1. Конкурентоспроможність ви#
робу.

2. Фінансовий стан підприєм#
ства.

3. Ефективність маркетингової
діяльності.

4. Рентабельність продажів.
5. Ефективність менеджменту.
6. Інноваційний потенціал під#

приємства [6, с. 53].
Найбільш зручним інструментом

розробки моделі є метод побудови
багатокутників конкурентоспро#
можності. Так, оцінку конкурентос#
проможності можна інтерпретувати
як геометричну фігуру, яка виступає
кількісною мірою конкурентного
стану підприємства. Така фігура
складається з векторів#променів,
кожен з яких у своєму граничному
значенні являє радіус кола, що відпо#
відає максимальному потенціалу
можливостей господарюючого су#
б'єкта (ідеальний варіант). Висотою
піраміди вважають частку ринку,  за
допомогою якої  прийнято характе#
ризувати ступінь конкурентного ста#
новища підприємства. Обчислення
об'єму піраміди буде визначати кін#
цеву оцінку конкурентоспромож#
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ності підприємства [6, с. 54—55].
Для наочності зобразимо графіч#

ну інтерпретацію даної моделі (рис. 1):

Величину внутрішньої конкурен#
тоспроможності підприємства мож#
на розрахувати в такий спосіб:

)...(sin
2
1

163221 KKKKKK   (1),

де П
кон

 — площа основи піраміди
(багатокутника конкурентоспро#
можності);

sin  — кут між векторами в ба#
гатокутнику;

К
1
#К

6
 — шість найбільш значимих

аспектів конкурентоспроможності.
Використовуючи параметр внут#

рішньої конкурентоспроможності
підприємства П

кон
 (основа піраміди)

і результуючий параметр Н (висота),
отримаємо кінцеву формулу оцінки
конкурентоспроможності (об'єм
піраміди):

 E k 3
1

  (2),

де Ек — оцінка конкурентоспро#
можності промислового підприєм#
ства [6, с. 57].

Такий методичний підхід дає
можливість продемонструвати вплив
кожного з факторів, що забезпечу#
ють конкурентне становище під#
приємства на ринку, а також оціню#
вати можливі наслідки їхньої зміни
в майбутньому.

В загальному вигляді, на наш по#
гляд, взаємозв'язок розвитку ІП та
рівня конкурентоспроможності
можна зобразити наступним чином
(рис. 2).

Як можна побачити, загальна
схема взаємозв'язку є доволі про#
стою. Однак таке зображення дає
можливість наочно відобразити роль
інноваційного потенціалу в забезпе#
ченні конкурентоспроможності

підприємства.
Все вищезазначене ще раз дово#

дить безпосередню залежність роз#
витку інноваційного потенціалу
підприємств та рівня їх конкурентос#
проможності.

В той же час, дослідження віт#
чизняного ринку інновацій свідчать,
що нововведення, впроваджувані ук#
раїнськими підприємствами, орієн#
товані на  незначне вдосконалення
вже наявної продукції та технологій
її виробництва [3, с. 5]. Відставання
підприємств України за інновацій#
ною діяльністю від компаній із про#
відних країн світу не дозволяє їм за#
безпечити високу конкурентоспро#
можність, а значить, і стійке еконо#
мічне зростання [8].

Свідченням такого стану справ є
те, що на сьогодні, за оцінки екс#
пертів Світового Економічного Фо#
руму (СЕФ), Україна згідно з індек#
сом зростання конкурентоспромож#
ності (GCI) за підсумками 2006 року
посіла 86#те місце серед 104#х країн
світу. За інноваційною компонентою
індексу GCI Україна займає
86#те місце [3, с. 4].

Невтішними також є ста#
тистичні дані Держкомстату
щодо інноваційної активності
вітчизняних підприємств.
Так, у промисловості Украї#
ни за період з 01.07.2000 р. по
01.07.2007 р. кількість підпри#
ємств, які займалися іннова#
ційною діяльністю, зменши#
лася з 18,0% до 13,7% і май#
же досягла рівня 1999 року
(13,5%).

Показовою також є кад#
рова складова інноваційного
потенціалу вітчизняних
підприємств. Дослідження
виявили, що серед керівників
вищого й середнього рівнів
підтримують і беруть участь

в інноваційних процесах у середньо#
му 70% респондентів, 8% ставляться
до них пасивно, 10% опитаних чинять
опір, 12% взагалі не визначилися.
Серед інженерно#технічних праців#
ників і робітників ці показники ста#
новлять відповідно 55%, 17%, 12% і
16% [7]. Такі дані свідчать про се#
редній рівень зацікавленості праців#
ників українських підприємств у роз#
витку інновацій, що також є негатив#
ним явищем.

Загалом можна зробити висно#
вок про те, що як рівень інновацій#
ного розвитку окремих вітчизняних
підприємств, так і інноваційна систе#
ма України в цілому наразі пережи#
ває не найкращі часи свого станов#
лення та розвитку.

Слушною точкою зору є пов'язу#
вання такої ситуації з політичними
подіями в країні [8]. В той же час
дана проблема хоча, і є одною із ос#
новних, проте далеко не єдина.

Поряд з цим аналіз загального
стану інноваційного розвитку краї#
ни вказує і на певні позитивні тен#
денції.

Відтак, на сьогоднішній день
можна виділити наступний перелік
нагальних проблем та  позитивних
тенденцій, що впливають на розви#
ток інноваційного потенціалу під#
приємств в Україні (табл. 1):

Отже, з огляду на існування по#
ряд з проблемами позитивних тен#
денцій, а також на загальносуспіль#
ну значимість інноваційного розвит#
ку нашої держави, необхідність по#
шуку дієвих шляхів останнього стає
все більш невідкладною.

Підсумовуючи найактуальнші
пропозиції, основними шляхами
розвитку інноваційного потенціалу
вітчизняних підприємств та загаль#
ного покращення рівня інноваційно#
го розвитку України в цілому, по#
винні стати (табл. 2):

В якості практичного прикладу
управління розвитком інноваційно#
го потенціалу в конкретній органі#
зації пропонується розглянути одне
з підприємств Київщини — ТОВ ВТФ

Рис.1. Графічна інтерпретація моделі оцінки конкурентоспроможності
промислового підприємства
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Рис. 2.  Взаємозв'язок розвитку інноваційного
потенціалу та конкурентоспроможності
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"ЕКМІ", що спеціалізується на ви#
робництві та реалізації косметичних
засобів для волосся.

З метою вирішення задачі безпе#
рервного розвитку інноваційного
потенціалу на підприємстві застосо#
вується системний підхід на основі
інноваційного проектування, який, в
свою чергу, грунтується на комп#
лексній Програму інноваційного

розвитку, розробленій на ТОВ ВТФ
"ЕКМІ".

Дана Програма передбачає дві
особливості у реалізації розвитку
ІП:

— по#перше, всі заходи щодо
розвитку інноваційного потенціалу
підприємства реалізуються у вигляді
окремих, проте тісно взаємопов'яза#
них та взаємообумовлених проектів;

— по#друге, існує розподіл між
проектами з поточної планомірної
діяльності щодо розвитку ІП та ком#
плексних проектів розробки та впро#
вадження інноваційної продукції на
підприємстві.

Для наочності доцільним буде
схематичне зображення рівнів взає#
модії підрозділів підприємства у про#
цесі забезпечення розвитку ІП (рис.
4):

Зазначений підхід забезпечує
інтеграцію та тісну координацію всіх
елементів системи підприємства у
розвитку інноваційного потенціалу
ТОВ ВТФ "ЕКМІ". Застосування та#
кого підходу дозволяє підприємству
не тільки постійно підтримувати
інноваційний потенціал для здійс#
нення власних розробок, а й мати
можливість їх швидкого впровад#
ження у виробництво за чіткою схе#
мою, що забезпечує оперативність та
гнучкість, за рахунок чого стає мож#
ливим здобуття стійких конкурент#
них переваг на динамічному та непе#
редбачуваному ринку косметичної
продукції для волосся.

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ
Результати дослідження щодо

питань взаємозв'язку розвитку інно#
ваційного потенціалу вітчизняних
підприємств та рівня їх конкурентос#
проможності свідчать про безпереч#
ну ефективність комплексного роз#
гляду даних компонент управління
підприємством. При цьому важливе
значення необхідно приділяти  вра#
хуванню основних проблем, що
стримують інноваційний розвиток
українських підприємств, а також
його позитивним тенденціям.  В свою
чергу, дотримання зазначених вище
пріоритетів розвитку інноваційного
потенціалу як на рівні держави, так і
на рівні окремих компаній повинно
забезпечити активізацію інновацій#
ної діяльності вітчизняних підпри#
ємств, поширення інновацій в усіх
сферах національної економіки, а
отже, — формування інноваційної
моделі розвитку конкурентоспро#
можності України. Зважаючи на ус#
пішний приклад реалізації комплек#
сного проектного підходу до розвит#
ку ІП на ТОВ ВТФ "ЕКМІ", вітчиз#
няні підприємства мають спрямува#
ти свої зусилля на інноваційний шлях
розвитку, в першу чергу — на вдос#
коналення власних інноваційних по#
тенціалів. Адже саме інноваційний
розвиток може забезпечити захоп#
лення стійких позицій на світовому
ринку як вітчизняними підприєм#
ствами, так і нашою державою в
цілому.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОДАЛЬШИХ
РОЗРОБОК З ТЕМИ

Необхідно відзначити потребу в
подальших дослідженнях в даній
сфері, зокрема, в таких напрямах, як
вивчення специфічних факторів

Таблиця 1. Проблеми та позитивні риси розвитку інноваційних процесів в
Україні [8; 9, с. 11C13]
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Таблиця 2. Основні шляхи розвитку інноваційного потенціалу вітчизняних
підприємств [1; 2; 7; 8]
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Рис. 4. Організація взаємодії підрозділів ТОВ ВТФ "ЕКМІ" у процесі забезпечення розвитку ІП
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впливу на розвиток інноваційного
потенціалу підприємств в різних га#
лузях промисловості, а також роз#
робка специфічних галузевих під#
ходів до вдосконалення ІП, які б вра#
ховували дані чинники. Також необ#
хідним є надання рекомендацій щодо
формування та практичної реалі#
зації комплексної стратегії інновац#
ійного розвитку на рівні держави.
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Новини

Рада підприємців при Кабінеті
Міністрів України підсумувала свою
діяльність за сто днів роботи. Як
відзначила Оксана Продан, керівник
цієї громадської організації: "Рада
працює максимально відкрито". За її
словами, з регіонів надходять схвальні
оцінки щодо її діяльності.

Оксана Продан повідомила, що
Рада підприємців при Кабінеті Міністрів
України не лише долучалась до розроб#
ки Урядом тих чи інших нормативних
актів, що стосуються підприємницької
діяльності, але й сама ініціювала розв’#
язання актуальних проблем. Зокрема,
Кабінет Міністрів України схвалив про#
ект постанови "Про заходи щодо зде#
шевлення вартості будівництва житла",
розроблений Радою. В результаті відра#
хування з будівництва житла зменшено
майже наполовину.

Уряд також зважив на ініціативу
Ради щодо надання матеріальної допо#
моги підприємцям західних регіонів

України, які постраждали внаслідок
повені у липні цього року. "Ця поста#
нова має велике значення для нас. На
ділі Уряд показав те, що йому не бай#
дужа доля малого бізнесу, який є в
Україні", – зазначила Оксана Продан,
яка вважає ці документи "знаковими".

Торкаючись ключових напрямків
діяльності Ради підприємців при Кабі#
неті Міністрів у майбутньому її керів#
ник Оксана Продан сказала, що таки#
ми, зокрема, є розробка стратегії роз#
витку підприємництва в Україні з ши#
роким залученням регіональних гро#
мадських організацій, розвиток бізне#
су в тісній співпраці з наукою, вирішен#
ня питань адміністрування податків
суб’єктів підприємницької діяльності,
відновлення роботи "гарячої телефон#
ної лінії" з питань підприємництва.

Управління у зв’язках із ЗМІ Сек�
ретаріату Кабінету Міністрів Ук�
раїни
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