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ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ІННОВАЦІЙНОГО ПРОДУКТУ
У статті запропоновано нові класифікаційні критерії щодо систематизації підходів до оцінювання конку2
рентоспроможності інноваційних продуктів та відображено їх зв'язок із відповідними методами оцінюван2
ня. Результати дослідження надають змогу обрати релевантний підхід або систему підходів і відповідних
методів оцінювання. Отримана адаптивна оцінка конкурентоспроможності інноваційного продукту є базою
для прийняття зважених управлінських рішень щодо впровадження інноваційного продукту на ринок.
The paper proposed new classification criteria for systematic approaches to evaluating the competitiveness of
innovative products and presented them in touch with appropriate methods of assessment. The results provide the
ability to choose relevant approach or system approaches and appropriate methods of assessment. The resulting
adaptive evaluation of the competitiveness of innovative product is a base to make reasoned management decisions
on the introduction of innovative products to market.
Ключові слова: інноваційний продукт, оцінювання конкурентоспроможності інноваційного продукту,
підходи до оцінювання конкурентоспроможності інноваційних продуктів.
Key words: innovative product, evaluating the competitiveness of innovative product, approaches to assessment of
competitiveness of product innovation.
ВСТУП
Інноваційний розвиток є закономірним для сучасної
економічної системи — як світової, так і української. Вихо%
дячи із об'єктивного стану підприємницької виробничої
діяльності, вітчизняна економіка потребує інноваційних
перетворень, оскільки інші шляхи збільшення прибутку до
певної міри вичерпані. Проте в останні роки в Україні спос%
терігається негативна динаміка показника конкурентоспро%
можності інновацій (2008—2009 рр. — 66 місце із 134 країн,
2010—2011 рр. — 88 місце із 139 країн). Дана статистика
зумовлена низьким рівнем якості бізнес%процесів в націо%
нальній економіці (2010—2011 рр. — 100 місце, попри висо%
ку здатність підприємств до інновацій 2010—2011 рр. — 37
місце) і високий інтелектуальний потенціал у прикладній та

фундаментальній науці (2010—2011 рр. — 53 місце) [11, с.
488—492]. За таких умов оцінювання конкурентоспромож%
ності інноваційного продукту набуває стратегічно важли%
вого значення в управлінні інноваціями.
Проблема оцінювання конкурентоспроможності в еко%
номічній науці та бізнес%практиці і досі є актуальною, оск%
ільки саме адаптивна оцінка надає стратегічні орієнтири для
прийняття зважених управлінських рішень і, як наслідок —
створення або втримання конкурентних позицій підприєм%
ства і відповідно стабільний високий прибуток. Процеси гло%
балізації ринків, розвитку міжнародної торгівлі, лібералі%
зації та підвищення стандартів якості продукції призводять
до підвищення конкуренції в усіх галузях підприємницької
діяльності, а фактор часу у впровадженні інноваційних про%
дуктів, поряд із ефективністю, відіграють
одну із головних ролей у формуванні кон%
Таблиця 1. Порівняльна характеристика специфіки оцінювання
курентоспроможності підприємства.
конкурентоспроможності товарів та інноваційних продуктів
Не дивлячись на велику кількість дос%
ліджень у даному напрямі, на сьогодні не
Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ
існує єдиного підходу до рішення задачі,
Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ
Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ
стосовно оцінювання конкурентоспро%
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ
ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɢɯ ɬɚ
можності інноваційних продуктів, оскіль%
ɬɨɜɚɪɿɜ
ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɢɯ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ
ɤɨɦɛɿɧɚɬɨɪɧɢɯ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ
ки не існує і єдиного бачення сутності еко%
ɦɚɽ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɚɛɨ ɪɢɧɤɨɜɿ
номічної категорії "конкурентоспро%
ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɪɢɧɤɭ
ɦɚɽ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ
ɡɚɫɚɞɢ
можність інноваційного продукту".
ɦɚɽ ɚɩɨɫɬɟɪɿɨɪɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɦɚɽ
ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ

ɛɚɡɨɸ ɞɥɹ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨɝɨ
ɚɧɚɥɿɡɭ ɽ ɤɨɧɤɭɪɭɸɱɢɣ ɬɨɜɚɪ
ɚɛɨ ɝɪɭɩɚ ɬɨɜɚɪɿɜ-ɚɧɚɥɨɝɿɜ
ɫɭɛ’ɽɤɬɨɦ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɢ
ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɽ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ

ɧɨɫɢɬɶ ɚɩɨɫɬɟɪɿɨɪɧɢɣ
ɯɚɪɚɤɬɟɪ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɧɨɫɢɬɶ
ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɢɣ ɚɛɨ
ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ
ɛɚɡɨɸ ɞɥɹ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨɝɨ
ɚɧɚɥɿɡɭ ɽ ɝɿɩɨɬɟɬɢɱɧɢɣ
ɬɨɜɚɪ-ɟɬɚɥɨɧ, ɤɨɧɤɭɪɭɸɱɢɣ
ɬɨɜɚɪ ɚɛɨ ɝɪɭɩɚ ɬɨɜɚɪɿɜɚɧɚɥɨɝɿɜ
ɫɭɛ’ɽɤɬɨɦ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɢ ɚɛɨ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿ
ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɽ
ɪɢɧɤɨɜɚ ɫɢɥɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ ɬɚ
ɫɩɨɠɢɜɱɚ ɰɿɧɧɿɫɬɶ

Джерело: власна розробка.
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ɦɚɽ ɚɩɪɿɨɪɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɦɚɽ
ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ
ɛɚɡɨɸ ɞɥɹ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨɝɨ
ɚɧɚɥɿɡɭ ɽ ɩɨɬɪɟɛɚ
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɚɛɨ ɜɟɥɢɱɢɧɚ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɤɨɪɢɫɧɨɝɨ
ɟɮɟɤɬɭ
ɫɭɛ’ɽɤɬɨɦ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿ
ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɽ
ɫɩɨɠɢɜɱɚ ɰɿɧɧɿɫɬɶ

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Мета статті — розробити класифі%
каційні критерії щодо підходів до оціню%
вання конкурентоспроможності інновац%
ійних продуктів, які на противагу тради%
ційним враховують специфіку інновацій%
них продуктів та сучасні погляди страте%
гічного маркетингу та менеджменту.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Із виведенням інноваційного продук%
ту на ринок завжди пов'язані певні ризи%
ки. Одним із стратегічно вагомих питань
у інноваційному менеджменті, при виве%
денні інноваційних продуктів на ринок, є
оцінювання конкурентоспроможності
інноваційного продукту. Проте навколо
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даного питання розгортаються дискусії Таблиця 2. Підходи до оцінювання конкурентоспроможності інноваційного
стосовно підходів до оцінювання кон%
продукту
курентоспроможності інноваційного
продукту. Певні теоретичні аспекти да% Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚного питання розглядаються в працях
ɰɿɣɧɢɣ
ɉɿɞɯɿɞ
Ɇɟɬɨɞ
таких зарубіжних авторів, як І.Т. Бало%
Ʉɪɢɬɟɪɿɣ
банов, Б. Бенсуссан, П.Н. Завлін, С.Д.
Іль'єнкова, Ж.%Ж. Ламбен, В.Г. Ме%
Ⱥɤɰɟɧɬɨɜɚɧɢɣ
x ɉɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɰɿɧɧɨɫɬɿ
динський., М. Портер, А.І. Пригожин,
ɧɚ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɯ
С.Г. Светуньков, Е.А. Уткін, Р.А. Фат% Ɂɚ ɫɭɛ’ɽɤɬɨɦ
x ɉɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ
хутдинов, К. Фляйшер, Ю.В. Яковец та
Ⱥɤɰɟɧɬɨɜɚɧɢɣ
інших. Також дана тема розкривається
ɧɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɯ
x ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ
в багатьох працях й вітчизняних ав%
Ɋɢɧɤɨɜɢɣ
x ɉɪɨɛɧɢɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ
торів, зокрема В.О. Василенко, В.Ф.
Гриньова, О.В. Зозульов, В.Я. Кардаша, Ɂɚ
x ɉɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɡ ɬɨɜɚɪɨɦ-ɟɬɚɥɨɧɨɦ
Н.В. Краснокутської, І.А. Павленко, Р. ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɢɣ
x ɉɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɡ ɪɟɚɥɶɧɢɦ ɬɨɜɚɪɨɦ-ɚɧɚɥɨɝɨɦ
Патора, Є.Ф. Пеліхова, Н.І. Чухрай, В.Г.
Шматько та інші. Аналіз даних робіт
x Benchmarking
показав, що застосування традиційних
ɋɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɢɣ
x Ɉɰɿɧɨɱɧɿ ɫɭɞɠɟɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ
підходів до оцінювання конкурентосп% Ɂɚ ɬɢɩɨɦ
роможності товарів, які існують в ме% ɨɬɪɢɦɚɧɨʀ
Ɉɛ’ɽɤɬɢɜɧɢɣ
x Ɍɟɫɬɨɜɿ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ
жах маркетингової теорії і теорії рин% ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
кової конкуренції, викликає певні про%
x ɉɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ ɜɢɪɨɛɧɢɤɚ ɬɚ
ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ
блеми, які пов'язані зі специфікою інно%
ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ
ваційних продуктів. З огляду на це деякі Ɂɚ ɬɢɩɨɦ
x
ɋɬɟɧɞɨɜɿ
ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ
підходи вимагають розробки та адап% ɨɰɿɧɸɜɚɧɢɯ
Ɍɟɯɧɿɱɧɢɣ
тації, які знаходить своє відображення, ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ
x ɉɨɩɟɪɟɞɧɿ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬɿ
в першу чергу, у специфіці інноваційних
ɋɩɨɠɢɜɱɢɣ
x ɉɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɰɿɧɧɨɫɬɿ
продуктів. На основі дослідження сут%
ності інновацій [5, с. 909—911]. прове%
x Ɍɪɚɞɢɰɿɣɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ
демо порівняльну характеристику оці%
x
Ʉɨɧɬɟɧɬ-ɚɧɚɥɿɡ
нювання конкурентоспроможності то%
Ⱥɩɪɿɨɪɧɢɣ
вару та інноваційного продукту. За сту%
x Ɇɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ
пенем новизни інновація може бути но% Ɂɚ ɫɩɨɫɨɛɨɦ
x Case-study ɬɚ ɚɧɚɥɿɡ ɚɧɚɥɨɝɿɣ
вою для ринку або новою для підприє% ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ
мства, відповідно до цього і цілі оціню%
x ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ
вання будуть різні. В першому випадку
Ⱥɩɨɫɬɟɪɿɨɪɧɢɣ
x ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ
здійснюється порівняльне оцінювання
рівня споживчої цінності та ринкової
x Ɉɩɢɬɭɜɚɧɧɹ
сили підприємства. В іншому випадку,
Ⱦɢɧɚɦɿɱɧɢɣ
x Ɍɟɦɩɨɪɚɥɶɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ
порівнюється науково%технічна новиз% Ɂɚ
на та якість інноваційного продукту з ɬɟɦɩɨɪɚɥɶɧɿ
ɋɬɚɬɢɱɧɢɣ
x Ɍɪɚɞɢɰɿɣɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ
потребами споживачів або величиною ɫɬɸ
необхідного корисного ефекту, а також
ɏɨɥɿɫɬɢɱɧɢɣ
x ȱɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ
порівнюється з іншими інноваційними Ɂɚ
продуктами або товарами підприєм% ɰɿɥɿɫɧɿɫɬɸ
ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɢɣ
x ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ
ства. Якщо за ступенем інноваційного
потенціалу інноваційні продукти є ра%
x Ɇɟɬɨɞɢ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨɝɨ ɿɧɬɟɪɜ'ɸ (ɦɟɬɨɞ ɩɚɪɚɮɪɚɡɢ, ɦɟɬɨɞ
дикальними або комбінаторними, то
ɚɪɬɢɤɭɥɶɨɜɚɧɨɝɨ ɫɭɞɠɟɧɧɹ, ɦɟɬɨɞ ɨɰɿɧɤɢ ɭɩɟɜɧɟɧɨɫɬɿ ɭ
оцінювання конкурентоспроможності
ɜɿɞɩɨɜɿɞɹɯ , ɦɟɬɨɞ ɩɪɨɛɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ)
характеризуватиметься апріорним ха%
Ʉɨɝɧɿɬɢɜɧɢɣ
рактером і матиме теоретичні засади. Ɂɚ
x Ɇɟɬɨɞɿ ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɨɝɨ ɤɨɞɭɜɚɧɧɹ (ɦɟɬɨɞ ɟɤɫɩɟɪɬɧɢɯ
При визначені рівня конкурентоспро% ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ
ɨɰɿɧɨɤ, ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɟ ɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɜɟɪɛɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɬɨɤɨɥɭ,
можності товару або вдосконаленого
ɟɤɫɩɟɪɬɧɟ ɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɜɟɪɛɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɬɨɤɨɥɭ, ɦɟɬɨɞ
інноваційного продукту, оцінювання
ɱɚɫɨɜɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ)
характеризуватиметься апостеріорним
характером і матиме теоретичні або
Ɍɪɚɞɢɰɿɣɧɢɣ
x Ɍɪɚɞɢɰɿɣɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ
ринкові засади. Результатом процеду%
ри оцінки конкурентоспроможності то%
Джерело: удосконалено автором на основі матеріалів книги "Управління конку
вару або вдосконаленого інноваційно% рентоспроможністю організації", Фатхутдінов Р.А, 2005 р. [10].
го продукту є об'єктивна ринкова ін%
формація, а оцінювання конкурентоспроможності ради% можності. Статичний підхід передбачає оцінювання конку%
кальних або комбінаторних інноваційних продуктів має су% рентоспроможності інноваційного продукту відносно по%
б'єктивний характер і відображає потенційний рівень кон% точної конкурентної ситуації як результату попередньої
курентоспроможності. Проведений аналіз характеристик діяльності підприємства. Проте даний підхід не враховує
оцінювання конкурентоспроможності товару та інновацій% потенційного рівня конкурентоспроможності і ефекту від
ного продукту, що відображають їх специфіку, системати% післяпродажної діяльності. Оскільки, конкурентоспро%
можність формується упродовж всього інноваційного про%
зуємо в табл. 1.
Автором було зроблено спроби систематизації і класи% цесу, і етап експлуатації товару не є винятком, то, по%пер%
фікації підходів до оцінювання конкурентоспроможності із ше, когнітивний дисонанс від придбання інноваційного про%
урахуванням специфіки інноваційного продукту і запропо% дукту може спонукати споживача повернути товар протя%
новано наступні класифікаційні критерії: принцип оцінки; гом чотирнадцяти календарних днів після покупки відпові%
суб'єкт оцінки; тип отриманої інформації; тип оцінюваних дно до Закону "Про захист прав споживачів" [12]. По%дру%
параметрів; спосіб проведення оцінки [1, с. 18—22]. Проте, ге, якщо рекламацію товару не було зареєстровано, то когн%
подальші теоретичні та емпіричні дослідження дозволили ітивний дисонанс може призвести до формування негатив%
продовжити виокремлення класифікаційних критеріїв, а ного або нейтрального ставлення до виробника або торго%
саме: темпоральність оцінювання, цілісність оцінювання та вої марки, що, в свою чергу, призведе до низького рівня кон%
характер оцінювання, які будуть розглянуті в межах дано% курентоспроможності інноваційного продукту. Отже, спра%
ведливо стверджувати, що під час оцінювання конкурентос%
го дослідження (див. табл. 2).
У сучасних роботах, присвячених конкурентному ана% проможності інноваційних продуктів необхідно застосову%
лізу, підвищується значення динамічного підходу і спрос% вати динамічний підхід. У межах динамічного підходу кон%
товується статичний підхід до оцінювання конкурентоспро% курентоспроможність визначається як здатність утримува%
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— це сучасні атрибути успіху" [6, с. 48].
Отже, в межах даного підходу необ%
хідним є застосування інгеративного ме%
тоду. Конкурентоспроможність повинна
розглядатись в межах нерозривного лан%
цюга: створення — впровадження — ди%
фузія інновацій. Новатор формує базу
для всього інноваційного процесу. Від
якості НДДКР та організаційно%техноло%
гічної підготовки виробництва залежить
якість створення інноваційного продукту.
Успіх виведення на ринок інновацій зале%
жить від самого підприємства та ефектив%
ності його міжогранізаційних мереж. І.
Селен і Ф. Соліман запропонували кон%
цепцію управління ланцюжком попиту
(DCM — Demand Chain Management), в
основі якої лежить ідея інтеграції проце%
су управління ланцюжком поставок з про%
цесом управління взаємовідносинами з
клієнтами усередині компанії. О.У. Юл%
дашева визначила наступні аспекти ефек%
Рис. 1. Оцінювання конкурентоспроможності інноваційного продукту:
тивності мережевої взаємодії відповідно
темпоральний та інтегративний аспекти
до цільової функції, що в свою чергу, до%
водить необхідність у застосуванні інтег%
Джерело: власна розробка автора
ративного методу [8]:
ти конкурентні переваги у довгостроковій перспективі. В
— загальна ефективність — зростання задоволеності
одній із останніх робіт, присвячених підходам до оцінюван% стейкхолдерів (інвестори, кредитори, персонал підприєм%
ня конкурентоспроможності, О.А. Гавриш та С.М. Савчен% ства, громадські та державні організації);
ко [2] зазначають, що для статичного підходу вихідними да%
— економічна ефективність — зростання прибутковості
ними є попередня та поточна діяльність підприємства і на% діяльності кожного стейкхолдера;
голошують, що застосування даного підходу є некоректним,
— стратегічна ефективність — зростання стійкості фун%
"…оскільки зовнішнє середовище у сучасних умовах дуже кціонування кожного стейкхолдери;
змінне і приваблива пропозиція сьогодні є вже не такою при%
— психологічна ефективність — зростання задоволе%
вабливою для споживача у недалекому майбутньому, внас% ності стейкхолдерів мережі.
лідок того, що змінилися його запити. З іншого боку, ці чин%
Структурний підхід передбачає виокремлення складо%
ники та механізми в умовах інтенсифікації розповсюджен% вих, що формують конкурентоспроможність і розгляд їх
ня інформації неминуче копіюються конкурентами". Вра% взаємозв'язків. На нашу думку, справедливим є тверджен%
ховуючи це, автори пропонують застосовувати динамічний ня, що бути конкурентоспроможнім, значить бути у свідо%
підхід, який, на їх думку, "… концентрується на чинниках мості споживача. Споживач спочатку сприймає цілісні ха%
та механізмах, які забезпечуватимуть можливість підприє% рактеристики товарів, а потім розглядаються окремі пара%
мству надавати на ринку привабливі у порівнянні з конку% метри. В ході ряду експериментів Макс Вертгеймер довів
рентами пропозиції у майбутньому". Ми погоджуємося з дану особливість сприйняття і надав назву даному явищу —
викладеною думкою частково. Дійсно, використання тільки "гештальт". Зміст цілісності диктує зміст окремих деталей
статичного підходу призводить до вузького бачення сут% (рис. 2).
ності економічної категорії "конкурентоспроможність" і не
Внаслідок цього можна зробити висновок, що структур%
дає потенційної оцінки конкурентоспроможності у довгос% ний підхід необхідно застосовувати як допоміжний — для
троковому періоді для прийняття зважених управлінських детального розгляду окремих компонент, показників та па%
рішень. Проте визначення динамічного підходу, вихідними раметрів конкурентоспроможності інноваційних продуктів.
даними якого є винятково майбутній період діяльності
Дослідження конкурентоспроможності не можливе
підприємства, є обмеженим. Оскільки конкурентоспро% поза контекстом когнітивного простору. Тому, за характе%
можність інноваційного продукту формується не тільки ром оцінювання виділимо когнітивний та традиційний підхо%
після виведення її на ринок, а і у періоді попередньої діяль% ди.
ності підприємства і всього інноваційного процесу. На нашу
Когнітивний підхід. Колективне сприйняття споживачів,
думку, динамічний підхід до оцінювання конкурентоспро% маючи перед собою картину соціального простору, в якому
можності відображає характер зміни показника у часі, що діє компанія. Воно включає підприємство в ту чи іншу стійку
визначається шляхом накладання ефектів від попередньої, конфігурацію, гештальт — накладає відбиток на ставлення
поточної та майбутньої діяльності підприємства.
суспільства до підприємства та її продуктів. Вихідним ма%
Отже, таким чином, за цілісністю оцінки маємо змогу теріалом для гештальту стає не тільки те, що підприємство
відокремити холістичний та структурний підходи. Холістич% доносить до ринку, а весь зміст когнітивного простору —
ний підхід передбачає збалансування всіх компетенцій тобто, все, що в тій чи іншій формі впливає на сприйняття
підприємства і розглядати конкурентоспроможність споживачів. В умовах швидкоплинного маркетингового се%
цілісно, застосовуючи інтегративний метод оцінювання. редовища, невагомі фактори у попередньому періоді, здатні
Оскільки саме конкатенація ореолу від діяльності новато% докорінно змінити ринкову ситуацію (рис. 3).
Емоції набувають статусу важливого об'єкта маркетин%
ра, інвестора, попередньої діяльності підприємства (успіх
впроваджених на ринок попередніх інноваційних продуктів, гової діяльності, оскільки вони спонукають здійснити купі%
капітал бренду, стратегія позиціонування виробника та ін.), влю, тобто формують попит. О.У. Юлдашева пропонує роз%
ринкова сила підприємства у поточній діяльності, якість глядати емоції як першооснову та джерело потенційного
міжогранізаційних мереж, післяпродажна діяльність і всі ці попиту, базуючись на наступному твердженні. "На сучас%
компоненти у контексті когнітивного простору ("соціаль% ному ринку пропозиція перевищує попит і, враховуючи, що
ний простір", за Ф. Котлером) підприємства створюють си% основні потреби вже задоволені, для ефективного здійснен%
нергетичний ефект і відображають об'єктивний рівень кон% ня підприємницької діяльності необхідно створювати нові
курентоспроможності інноваційного продукту (див. рис. 1). потреби (найчастіше це товари із надлишковими споживчи%
На представленому рисунку маємо змогу бачити, що ми властивостями) і активно формувати попит на них шля%
конкурентоспроможність інноваційного продукту необхі% хом просування технологій споживання даних товарів" [7,
дно розглядати в межах когнітивного простору, який с. 141]. Тому ми погоджуємось з думкою автора і пропо%
формується незалежно від синергії діяльності всіх учасників нуємо використовувати когнітивний підхід до оцінювання
інноваційного процесу. В управлінні інноваційним процесом конкурентоспроможності як альтернативу традиційному
все більшого значення набуває фактор часу, поряд із підходу, який передбачає проведення традиційного аналізу
ефективністю. "Збільшення швидкості впровадження про% базуючись виключно на техніко%економічних показник інно%
дуктових інновацій, швидкий пошуку ринкових ніш і їх швид% ваційних продуктів, що призводить до обмеженого бачення
ке заповнення відповідним чином створеною пропозицією сутності конкурентоспроможності інноваційного продук%
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ту і не дає стратегічно зваженої оцінки для прий%
няття управлінських рішень.
Як було зазначено вище, конкурентоспро%
можність інноваційного продукту не можна розгля%
дати поза межами конкурентоспроможності само%
го підприємства. Одним із показників даної компо%
ненти є емоційний інтелект працівників і, в першу
чергу, керівника підприємства. Останнє десятиліття
концепція емоційного інтелекту (EІ) як альтернати%
ви традиційного інтелекту стала широко відомою у
психології, а також поступово набуває вагомого
значення у галузі менеджменту. Сучасні теоретичні
і емпіричні дослідження емоційного інтелекту дос%
ліджувались у роботах J.d. Mayer, D. Caruso, P.
Salovey, R. Boyatzis, D. Goleman, G. Matthews, R.
Roberts, M. Zeidner, R. Baron, R. Cooper, A. Sawaf,
Д.В. Люсин, І.Н. Андреївої та інших. Переважна Рис. 2. Холістичний підхід до оцінювання конкурентоспроможності
більшість послідовників даної концепції стверджу%
інноваційних продуктів
ють, що емоційний інтелект грає істотну роль в усп%
Джерело: адаптовано автором на основі ілюстрації М. Вертгеймера.
ішності управлінської діяльності. Наприклад, деякі
автори вважають, що коефіцієнт емоційного інтелек%
ту (EІ) має більш прогностичну цінність, ніж IQ (D. Goleman,
R. Cooper, A. Sawaf).
Концепція емоційного інтелекту відображає ідею
єдності аффектівних і інтелектуальних процесів. У струк%
турі ЕІ виділяється міжособовий ЕІ — розуміння емоцій
інших людей і управління ними, внутрішньоособовий ЕІ%
розуміння власних емоцій і управління ними, здібність до
розуміння своїх і чужих емоцій, а також здібність до уп%
равління своїми і чужими емоціями [3, с. 4].
Як зазначає А.С. Петровська [4], у класичній психології
менеджменту наголошується необхідність емоційно%воль% Рис. 3. Наочний приклад "переключення" уваги споживача
ової регуляції управлінської діяльності. Тому при описі про%
в умовах когнітивного простору
фесійно%важливих якостей керівника більшість авторів пе%
Джерело: Ілюзія Піллсбурі.
рераховують властивості, що включають емоційні компонен%
ти (А.М. Бандурка, Л.Д. Кудряшова, І.С. Мангутов, Л.І.
Уманський) до яких відносяться: емоційна стриманість, емо% сурс]: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?ope%
ційна врівноваженість, емпатія, експресивна сензітівність, ration=1&iid=490
дієвість (що розуміється як здатність вести за собою лю%
3. Люсин Д.В. Новая методика для измерения эмоцио%
дей, активізувати їх діяльність, знайти найкращі засоби емо% нального интеллекта: опросник ЭмИн / Д.В. Люсин // Пси%
ційно%вольового впливу і правильно вибрати момент їх зас% хологическая диагностика. — 2006. — № 4. — С. 3—22.
тосування), комунікативні управлінські здібності, що вклю%
4. Петровская А.С. Эмоциональный интеллект как де%
чають здібності управляти особистими емоціями в спілку% терминанта результативных параметров и процессуальных
ванні і т.п.
характеристик управленческой деятельности: диссертация
У межах когнітивного підходу застосовуються дві гру% ... кандидата психологических наук: 19.00.03 Ярославль, 2007
пи методів:
225 с., Библиогр.: с. 164—175.
1) методи когнітивного інтерв'ю (метод парафрази, ме%
5. Сакун М.О. (Базь М.О.) Роль та місце інноваційного
тод артикульованого судження, метод оцінки упевненості продукту в системі заходів посиленню конкурентних по%
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