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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТА ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК 

ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Розвиток економiки України в цiлому й промислових пiдприємств зокрема останнiм часом 

вiдрiзняється частою та рiзкою змiною тенденцiй, вiдсутнiстю систематичностi, переважанням кризових 

явищ над сталим розвитком.  

Значний тиск на розвиток промисловостi регiонiв чинить ситуацiя на сходi країни. Йдеться не лише 

про катастрофiчне скорочення виробництва у Донецькiй та Луганськiй областях. Сусiднiм регiонам, якi 

мали потужнi виробничо-збутовi зв’язки iз Донбасом, досi не вдається компенсувати цi втрати за рахунок 

iнших каналiв постачання. Не меншої шкоди завдано промисловому виробництву й через порушення 

налагоджених зв’язкiв «сировина-виробництво-збут» з iншими регiонами країни. Iз загостренням кризи 

виявились проблеми промислового комплексу регiонiв, якi накопичувались роками: надмiрна залежнiсть 

вiд зовнiшньої кон'юнктури на ринках основних експортних товарiв, висока енерго- та матерiалоємнiсть 

виробництва, що стало причиною рiзкого зростання собiвартостi, дефiцит коштiв для модернiзацiї 

основних фондiв, скорочення збуту на внутрiшньому ринку через зменшення попиту на продукцiю 

промiжного споживання та iнвестицiйного призначення [1]. 

Обґрунтування прiоритетiв розвитку вiтчизняного машинобудування сприятиме вiдновленню його 

ролi у якостi локомотива економiчного зростання України та забезпеченню модернiзацiї економiки держави 

загалом. Випереджаючий розвиток машинобудiвної промисловостi сприятиме: 

 - досягненню позитивного синергетичного ефекту в супутнiх галузях промисловостi через 

збiльшення споживання їхньої продукцiї; 

 - створенню замкнених виробничих циклiв, побудованих на кооперацiйних зв’язках мiж 

українськими пiдприємствами; 

 - розвитку внутрiшнього ринку збуту споживчих i промислових товарiв власного виробництва; 

 - зростанню частки товарiв з високою доданою вартiстю у загальному експортi товарiв, зменшенню 

негативного сальдо зовнiшньої торгiвлi товарами; 

 - загальному пожвавленню виробничої активностi, що призведе до збiльшення прибуткiв 

пiдприємств, якi можуть бути спрямованi на технiчне переозброєння та модернiзацiю виробництв; 

 - створенню додаткових робочих мiсць у машинобудiвнiй i супутнiх галузях [2]. 

Менеджмент промислових пiдприємств має враховувати вплив зовнiшнiх i внутрiшнiх чинникiв та 

їхню дiяльнiсть й здатнiсть своєчасно реагувати на виклики ринкового середовища, у якому вiдбувається 

жорстка конкуренцiя виробникiв товарiв i послуг. Це зумовлює необхiднiсть проведення ґрунтовного 

аналiзу вiдповiдних чинникiв, якi впливають на цi процеси, та розроблення комплексу заходiв, реалiзацiя 

яких дасть змогу формувати й налагоджувати виробничий потенцiал промислових пiдприємств у той 

спосiб, щоб вiн був здатний адекватно реагувати на задоволення потреб суспiльства та його громадян у 

вiдповiдних продуктах. Йдеться про потенцiал пiдприємств нової якостi, який здатний забезпечувати 

виготовлення продукцiї iз iнновацiйним наповненням, що буде конкурентоспроможною на зовнiшнiх i 

внутрiшнiх ринках. 

Позитивний досвiд господарювання окремих вiтчизняних пiдприємств, якi успiшно функцiонують у 

жорстких умовах конкуренцiї, свiдчить, що значного пiдвищення рiвня конкурентоспроможностi їхнього 

потенцiалу можна домогтися, коли йти шляхом поєднання впливу окремих чинникiв на засадах 

розроблення i впровадження проектiв модернiзацiї та iнновацiйного розвитку. У таких проектах може 

передбачатися модернiзацiя окремих виробничих пiдроздiлiв i пiдприємства загалом [3]. 

Формування промислової полiтики потребує чiткого усвiдомлення нової ролi держави у взаємодiї з 

бiзнесом та визначення iнструментiв для розвитку необхiдної вже сьогоднi промисловостi. Особливо це 

стосується тих виробництв, вiд яких залежить успiшне використання результатiв науково-дослiдницьких i 

дослiдно-конструкторських робiт, що забезпечують iнновацiї майбутнього. 

Для вiтчизняної економiки iнновацiї та iнновацiйний розвиток є рушiйною силою, яка спроможна 

забезпечити економiчну незалежнiсть України, подолати розрив з розвиненими державами. Iнновацiйний 

розвиток забезпечуватиме впровадження нових технологiй, передової технiки на дiючих виробничих 



потужностях реального сектору економiки за рахунок технiко-технологiчного переоснащення, особливо у 

машинобудiвному комплексi. Iнновацiйнi процеси у промисловостi мають переважно екстенсивний 

характер, i новi види продукцiї освоюються в основному шляхом використання науково-технiчних надбань 

попереднiх рокiв. Безумовно, такий тип iнновацiйного розвитку має вузькi межi i не дозволить 

пiдтримувати конкурентоспроможнiсть вiтчизняних пiдприємств протягом тривалого часу. Внаслiдок цього 

частка України у свiтовому обсязi торгiвлi високо-технологiчною наукомiсткою продукцiєю залишається 

дуже незначною – лише 0,1%, що на порядок менше, нiж у Польщi, i на 2 порядки – нiж у Нiмеччинi. 

Оцiнюючи мiжгалузевий розподiл витрат на фiнансування iнвестицiйної дiяльноьстi (IД) за основними 

видами промислової дiяльностi, можна констатувати, що центральним осередком iнновацiйної активностi є 

переробна промисловiсть. Разом з тим, витрати на фiнансування IД розподiляються переважно на користь 

середньо- i низькотехнологiчних виробництв, а не високотехнологiчних. Тож механiзм фiнансування IД, у 

якому домiнує самофiнансування i обмеженi зовнiшнi джерела залучення коштiв, не забезпечує 

перерозподiл фiнансових ресурсiв у високi технологiї, консервує iснуючу технологiчну структуру 

економiки, гальмує прогресивнi структурнi зрушення [4]. 

Водночас, використання iнновацiйних технологiй та випуск оновленої продукцiї у промисловостi є 

передумовою її вiдродження та пiдвищення конкурентоспроможностi. При цьому iснують принциповi 

можливостi найактивнішого залучення потенцiалу вiтчизняних наукових установ. Такий підхід дозволить 

створити державну інноваційну політику тісніше пов’язаною з об’єктивними процесами, що відбуваються в 

національній економіці. В якості організаційного ресурсу соціально-економічного розвитку повинні 

ефективно застосовуватися організаційні форми, що створюються для реалізації науково-технічних та 

інноваційних пріоритетів [5]. 

Негативнi наслiдки лiбералiзацiї цiнової полiтики й пониження конкурентоспроможностi 

пiдприємств, що виникло на початковому етапi ринкових реформ, iстотно загострили проблему 

неплатоспроможностi й неспроможностi багатьох вiтчизняних пiдприємств. Згiдно з офiцiйною 

статистикою понад третини вiтчизняних пiдприємств мають у цей час ознаки неспроможностi. Досвiд 

функцiонування пiдприємств, що зумiли посісти лiдируюче положення в галузi, свiдчить, що розвиток 

кризової ситуацiї, яка виникає на макрорiвнi, може спричинити не лише погрози, але й бути стимулюючим 

важелем для початку здiйснення процесiв збiльшення ефективностi господарювання. Розвиток механiзмiв 

антикризового управлiння, пiзнання його сутнiсно-змiстовних, iнформацiйно-методичних i органiзацiйних 

основ, розроблення ефективного та надiйного iнструментарiю дiагностики кризи в розвитку суб’єктiв 

господарювання, обґрунтування технологiї безболiсного переходу вiд виконання надзвичайних заходiв при 

настаннi критичних подiй до нормального функцiонування на основi стратегiчного плану – ефективний 

шлях пiдвищення стiйкостi не лише окремих пiдприємств, але й економiки країни в цiлому [6].  

Важливим напрямом модернiзацiї економiки на iнновацiйнiй основi є розробка систем машин i 

виробничих технологiй нових поколiнь. Цей напрям обумовлений необхiднiстю майбутньої 

великомасштабної замiни застарiлих основних фондiв у бiльшостi виробництв. При цьому неприпустима 

орiєнтацiя на збереження технологiй четвертого укладу, що консервують низьку конкурентоспроможнiсть 

продукцiї. Потрiбна оцiнка стану й перспектив переходу до систем машин i технологiй нових поколiнь. 
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