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ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

ПІДПРИЄМСТВА МАШИНОБУДУВАННЯ 
 

Сучасні тенденції розвитку світової економіки характеризуються безперервним збільшенням ролі інноваційної діяльності, що приводить до 

ефективного і стійкого зростання конкурентного потенціалу різних галузей господарської діяльності та машинобудівних підприємств 

зокрема.  Основною задачею для розвитку вітчизняних виробничих підприємств є розвиток і підтримка на всіх рівнях інноваційної 

діяльності.  Стратегічне партнерство на глобальному ринку можливо за допомогою реалізації інновацій, тому найголовнішою особливістю 

зростання економічних показників стає перехід до процесів і діяльності безпосередньо пов'язаних з інноваціями, що, в кінцевому рахунку, 

призведе до ефективного зростання конкурентного потенціалу 
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Современные тенденции развития мировой экономики характеризуются непрерывным увеличением роли инновационной деятельности, 

приводящей к эффективному и устойчивому росту конкурентного потенциала различных отраслей хозяйственной деятельности и 

машиностроительных предприятий в частности. Основополагающей задачей для развития отечественных производственных компаний 

является развитие и поддержка на всех уровнях инновационной деятельности. Стратегическое партнерство на глобальном рынке возможно 

посредством реализации инноваций, поэтому главнейшей особенностью роста экономических показателей становится переход к процессам 

и деятельности, напрямую связанных с инновациями, что, в конечном счете, приведет к эффективному росту конкурентного потенциала.  

Ключевые слова: потенциал, конкурентный потенциал, инновационная деятельность, инновации, конкурентоспособность, 

машиностроение 

 

Modern trends in the world economy characterized by a continuous increase in the role of innovation activities resulting in efficient and sustainable 

growth in the competitive capacity of the various sectors of business and engineering companies in particular. The fundamental task for the 

development of domestic manufacturing companies is to develop and support at all levels of innovation.  Strategic partnership in the global market is 

possible through the implementation of innovation, so the main features of the growth of economic indicators in the transition to becoming processes 

and activities directly related to the innovations that will ultimately lead to an effective increase in the competitive potential 

Innovation activity enables enterprises of mechanical engineering in particular to achieve organizational and technological dominance in the market 

for goods and services, which in turn contributes to the achievement of a leading position in the competition. At the present stage of development of 

domestic machine-building enterprises is observed rapid focus on the development of innovation in the engineering industry, which in turn requires 

the improvement of methods of economic calculation. 
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Вступ. Сучасні тенденції розвитку України 

вимагають найефективніше використовувати ресурси 

для подолання кризи. Проблеми державної соціальної 

та економічної політики в Україні обумовили 

необхідність аналізу питань стабілізації промислового 

виробництва за рахунок управління саме 

конкурентним потенціалом підприємств на 

належному рівні не тільки в сприятливому 

економічному середовищі, але особливо, в умовах 

економічної кризи. Конкурентний потенціал полягає в 

інтегральному відображені (оцінці) поточних і 

майбутніх потенціальних складових (маркетингового, 

фінансового, виробничого, технологічного, 

патентного, інтелектуального, організаційного, 

трудового, соціального, інноваційного, наукового, 

інформаційного, стратегічного, екологічного 

потенціалів) машинобудівного підприємства. Увагу 

слід призначити аналізу конкурентного потенціалу 

підприємства  машинобудівної галузі з урахуванням 

інноваційної діяльності як важливішої складової. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та 

її зв’язок з важливими науковими чи практичними 

завданнями. Не вважаючи на існуючі труднощі щодо 

винаходу адекватних методик оцінювання 

продовжується, так вже розробленні показники 

можуть  використовуватися за деякими допущеннями. 

На наш погляд, однією з таких цілей може бути 

виявлення взаємодії показників, відображаючи 

цінність як найбільш загальний результат діяльності 

підприємства (операційний, фінансовий, 

інноваційний), та можливістю його розвитку за 

рахунок інноваційної діяльності.  

Таким чином, роль інноваційної діяльності у 

досягненні конкурентоздатності дає змогу 

підприємствам досягти технологічного домінування 

на ринку та забезпечити перемогу у конкурентній 

боротьбі. 

Методологічною основою даної роботи виступає 

системний підхід до дослідження економічних 

відносин і виявленню їхніх закономірностей та 

принципу економічного аналізу. 

 Розроблено теоретичні положення до аналізу  

взаємозв’язку інноваційної діяльності та 

конкурентного потенціалу підприємств 

машинобудування.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання даної проблеми і 

на які спирається автор. Питанням формування 

конкурентного потенціалу підприємства та 

інноваційної діяльності приділяли увагу багато як 

вітчизняних, так і закордонних науковців, серед них 

такі дослідники як  Л.В. Балабанова, П.А. Орлов, П.Г. 

Перерва, С.Г. Свєтуньков, О.М. Тридід, А.В. 

Балабаниць, Ушакова Н.М., Шишкова О.Є., Д. 

Черніков, С. Бєлова, Є. Фігурнов, Мазаракі А.А., 

Литвиненко А.Т., Фатхутдінов Р.А., Барабась Д.О., 

Іванов Ю.Б., Юданов О.Д. та ін. Проблеми 

інноваційної діяльності підприємств присвячені 

роботи Й. Шумпетера, Г. Менща, А. Водачека, 

О.Водачкова, Б. Санто, Б. Твісса, М. Хучека, І. 

Ансоффа та ін. Істотний внесок у дослідження 

проблем інноваційної діяльності, формування 
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національної інноваційної системи внесли наступні 

вітчизняні та російські вчені: А. Амоша, Ю. Бажал, 

І.Топуха, Л. Яремко, А. Мельник, А. Чухно, С. 

Ільєнкова, П. Завлін, С. Глазьєв, В. Мединський, 

В.Горфінкель та інші. Ці питання залишаються 

актуальними й досі, що підтверджує значний обсяг 

сучасних публікацій [1]. 

Втім, слід зазначити, що більшість авторів, 

вирішуючи задачі обчислення конкурентного 

потенціалу, не просунулися далі застосування 

різноманітних математичних моделей, заснованих на 

наборі показників та їх вагових коефіцієнтів. Так, 

наприклад, обчислювання за методом «Паттерн», 

дозволяє оцінювати шуканий показник за окремими 

індикаторами за допомогою співвідношення 

фактичних значень з найкращими в групі, що 

аналізується [6]  (формула 1): 
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де tij – стандартизовані значення показника по 

галузі, 

xij – фактичне значення показника у галузі; 

max xi – краще значення показника у галузі; 

i= 1,2, …, n – число показників;  

j=1,2, …, n – число підприємств. 

 

Величина інтегрального індексу 

конкурентного потенціалу підприємства(ІІКП) 

визначається формулою 2:  
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де ІІКПi – інтегральний індекс конкурентного 

потенціалу підприємства; 

ti – стандартизовані значення показника по 

галузі; 

di – вага i-го індексу; 

i= 1,2, …, n – число оцінюваних показників.  

Суттєвими недоліками запропонованих моделей 

оцінювання конкурентного потенціалу є 

суб’єктивність визначення коефіцієнтів та параметрів 

обчислювання, також суб’єктивність вибору 

математичних моделей обчислення конкурентного 

потенціалу в наслідок багатомірності параметрів, що  

в свою чергу приводить до обробки величезних 

масивів інформації. 

Таким чином, потрібно удосконалювати методи 

визначення складових конкурентного потенціалу та 

застосовувати більш системні математичні концепції. 

Також важливо у подальшому часі удосконалити 

методи суб’єктивних визначень вагових коефіцієнтів. 

Найбільш ефективним способом розвитку 

конкурентного потенціалу є використання  інновацій, 

як у технологічних процесах так і у менеджменті 

підприємства.  

 

Таблиця 1 - Підходи до визначення поняття «конкурентний потенціал» 

 

 

Викладення основного матеріалу дослідження. 

Перш за все слід зазначити, що методологія 

визначення поняття “конкурентний потенціал” 

повинна базуватися на чіткому термінологічному 

визначенні власне поняття “потенціал” як поняття 

узагальнюючого, на що абсолютно справедливо 

вказує Е.В.Лапін [2]. Тому, як нам уявляється, 

доцільно спочатку розглянути еволюцію підходів до 

визначення поняття “потенціал”, а потім перейти до 

вдосконалення  поняття “конкурентний потенціал”. У 

науковій літературі поняття “потенціал” почало 

активно використовуватися в кінці 70-х початку 80-х 

років ХХ століття. Саме в цей період з'явилося 

достатньо багато публікацій, автори яких розглядали 

різні аспекти даного поняття [2]. Так в словнику 

іноземних слів під ред О.С.Мельнічука наведене 

наступне, широко поширене у той час, тлумачення 

терміну “потенціал” (потенціал від латинського 

potentia - “сила”): “…можливість, сили, запаси, 

способи, які можуть бути використані…” [3]. У 

“Словнику іноземних слів”, під ред. Ф.Н. Петрова 

приводиться тлумачення даного терміну як 

“потужність”, “сила” [4]. Згруповані за напрямками 

підходи до визначення поняття «конкурентний 

потенціал» представлені у таблиці 1. 

Таке широке трактування смислового змісту 

поняття “потенціал” дозволяє застосувати його до 

різних галузей науки і діяльності людини залежно від 

того, про яку силу, засоби, запаси, джерела йде мова. 

Зокрема, в роботах, присвячених дослідженню теорії 

Джерело Поняття 

Перший напрям: 

Д. Черніков, 
С. Бєлова, 

Є. Фігурнов 

Конкурентний потенціал – це сукупність необхідних для функціонування або розвитку системи 

різних видів ресурсів. До складових конкурентного потенціалу в цьому розумінні відносять 
відповідні трудові, матеріальні, фінансові та інформаційні ресурси, які залучаються для підвищення 

рівня розвитку компанії. Сюди ж включають і сукупність ресурсів, яка забезпечує необхідний рівень 

організації виробництва та управління, ресурси сфери освіти і перепідготовки кадрів. 

Другий напрям:  

Л.В. Балабанової, 

А.В. Балабаниць 

Сукупність наявних конкурентних переваг і маркетингових можливостей фірми, що мають здатність 

при сприятливому маркетинговому кліматі трансформуватися в конкурентні переваги підприємства, 

забезпечуючи йому стійку конкурентну позицію на ринку 

Третій напрям: 

І. Ансофф 

Конкурентний потенціал - здатність комплексу ресурсів економічної системи виконувати поставлені 

перед нею завдання. Конкурентний потенціал, на їхню думку, – це цілісне уявлення про єдність 
структури і функції об'єкта, вияв їх взаємозв'язку. На цій основі робиться висновок про сукупні 

можливості колективу виконувати певні завдання – що вдаліше склалася структура об'єкта, що 

більше відповідають одні одним його структурні та функціональні елементи, то вищими будуть його 

потенціал і ефективність 
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потенціалів, наводиться широкий клас характеристик 

потенціалу: економічний, народно-господарський, 

кадровий, інноваційний, науково-технічний, 

інформаційний, виробничий, організаційний та ін. [2]. 

На підставі вищевикладеного можна зробити 

наступний висновок. У більшості проаналізованих 

робіт наголошується важливість  вивчення проблем 

оцінки потенціалу і вказується на існування значних 

відмінностей у визначенні самого поняття 

“потенціал”, його суті, складу і співвідношення з 

іншими категоріями [5]. Разом з тим велика частина 

дослідників, як основні елементи даного поняття, 

виділяють наявність ресурсної складової і потенційну 

можливість її використання. 

Спираючись на основні характеристики 

конкурентного потенціалу підприємства (рис. 1), 

можна стверджувати, що модель конкурентного 

потенціалу полягає в інтегральному відображенні 

(оцінці) поточних і майбутніх потенціальних 

складових (маркетингового, фінансового, 

виробничого, організаційного, трудового, соціального, 

інноваційного, екологічного потенціалів) 

машинобудівного підприємства. 
 

 

Рис. 1 - Взаємозв’язок інноваційної діяльності та складових 
інтегрального показника конкурентного потенціалу 

 

Автор Косенко О.П. розглядає  «інноваційний 

потенціал», як граничну здатність підприємства 

створювати новації, сприймати вже створені новації і 

своєчасно позбавлятися від застарілого, що дозволило 

уточнити загальну структуру потенціалу і структуру 

його складових, а також систему ресурсів, що 

забезпечують найбільш ефективне використання 

інноваційного потенціалу на підприємстві на основі 

постійного пошуку і використання нових сфер та 

способів реалізації наявних і перспективних ринкових 

можливостей[6].Інноваційна діяльність підприємства 

є часткою виробничого процесу яка сприяє 

підвищенню продуктивності живої праці, 

ефективності використання предметів праці та 

енергетичних ресурсів, допомагає підняти рівень та 

ефективність технологій. Таким чином інноваційна 

діяльність значно впливає на кінцеву собівартість 

продукції, підняття інтелектуального потенціалу 

працівників, вдосконаленню технологічних процесів, 

діє на збереження енергетичних ресурсів що є 

складовими конкурентного потенціалу підприємства. 

Оскільки інноваційна діяльність входить майже 

до всіх компонентів конкурентного потенціалу, слід 

розуміти що підприємству потрібно розвивати, 

удосконалювати, покращувати, наповнювати, 

адаптувати до сучасних умов практично кожну цю 

складову. До складових конкурентного потенціалу 

входять: маркетингові, фінансові, інформаційні, 

людські, виробничі, соціальні, екологічні потенціали 

підприємства. Також слід зазначити, що українським  

підприємствам слід розвиватися шляхом покращення 

інноваційної діяльності для досягнення успіху і 

ефективно формувати свій конкурентний потенціал 

для досягнення конкурентоздатних  переваг. За 

сучасних умов розвитку ринку та стану кризових 

обставин лише інноваційні активи спроможні надати 

силу конкурентному потенціалу підприємства для 

успішності. Бажана конкурентна позиція може бути 

досягнута в тому числі і за інноваційної наповненості 

конкурентного потенціалу підприємства, що в свою 

чергу може надати стійких переваг на ринку у 

довгостроковій перспективі покращити результати 

комерційної діяльності і досягти максимально 

прибуткового ефекту. Разом з тим, на сучасному етапі 

для вітчизняних підприємств найважливішою 

проблемою є використання інноваційної діяльності та 

забезпечення подальшого розвитку. 

Отже підвищення конкурентного потенціалу - 

складний процес, котрий динамічно змінюється у часі, 

а оскільки він є багатокомпонентним, слід 

використовувати інформаційні системи та алгоритми, 

швидко розраховуючи потрібні данні. Окрім того, 

існуючим підприємствам необхідно невідкладно 

проводити оптимізацію технологічних процесів, 

поліпшувати якість продукції та організацію збутової 

діяльності.  

Методичні положення для активізації 

інноваційної діяльності мають включати ряд 

найважливіших принципів, під якими розуміють 

вихідні, основоположні вимоги до процесів початку 

інноваційної діяльності. 

Виконання таких принципів надасть 

ефективності процесу інноваційної діяльності. 

Вивчаючи літературні джерела за цією тематикою, 

можна виділити ряд обґрунтованих специфічних 

принципів: 

1) для інноваційної діяльності важлива державна 

підтримка на усіх рівнях. Потрібно забезпечувати 

сприятливі умови для підтримки та захисту 

внутрішнього виробника, патентних винаходів, 

зразків тощо;  

2) потрібно мати чітку пріоритетність, як 

інноваційності, так і діяльності підприємства в цілому 

для ефективного підвищення конкурентного 

потенціалу; 

4) використання комп’ютеризованих 

інформаційно-технологічних систем для збору, 

контролю, аналізу та обміну інформацією між 

внутрішніми структурними підрозділами 

підприємства. Така інформаційна система повинна 

мати різні рівні доступу, бути прозорою та мати єдину 

інформаційну базу; 

5) на підприємстві повинна працювати 

збалансована система заохочування працівників 

підприємства, потрібно брати активну участь у 
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новаторстві для підвищення ефективності 

інноваційної діяльності та конкурентного потенціалу; 

6) активна і новаторська участь кожного 

співробітника у підвищенні ефективності інноваційної 

діяльності та конкурентоспроможності продукції.  

Галузь машинобудування є однією з базових 

галузей національного господарства від якої залежить 

функціонування інших галузей країни. Конкурентний 

потенціал  підприємства є динамічною у часі та 

постійною по відношенню до підприємства 

характеристикою і має значний показних для 

оцінювання загального потенціалу підприємства. 

Використання адаптивного, забезпеченого 

своєчасними інформаційними потоками, управління 

інноваційною діяльністю підприємств дає значний 

фундамент розвитку у напрямку подолання кризи. Це 

пов’язано з економічною ефективністю діючих 

чинників, що забезпечують хід адаптації, зниження 

несприятливих наслідків та її терміни. Таким чином 

запровадження інноваційної діяльності спрямовано у 

першу чергу на економію наявних ресурсів та формує 

адаптаційні процеси ефективності тактичних дій, 

виступаючи основою забезпечення конкурентного 

потенціалу підприємств машинобудування 

 Висновки. Слід зазначити, що інноваційна 

діяльність характеризує граничні можливості 

підприємства для здійснення інноваційної діяльності. 

Інноваційний потенціал набуває якісних 

характеристик тільки в результаті взаємозв’язку і 

взаємодії його складових елементів та забезпечує 

високий рівень конкурентного потенціалу 

підприємств. 

Вирішення проблеми підвищення конкурентного 

потенціалу не може бути досягнуто без високого рівня 

організації процесу активізації інноваційної діяльності 

промислових підприємств, що вимагає обґрунтування 

розвитку. У сукупності розглянуті принципи 

підвищення ефективності інноваційної діяльності та 

рівня конкурентного потенціалу підприємства 

припускають розробку алгоритму моделі системи 

управління з підвищення інноваційної активності 

підприємства.  

З метою активізації інноваційної діяльності 

підприємств необхідно постійно здійснювати відбір та 

моніторинг найбільш значущих чинників і показників 

за її оцінкою. Також потрібно провести аналіз для 

формування методологічних засад направлених на 

заохочування інноваційної діяльності підприємства, 

що в свою чергу дуже вплине на підвищення 

конкурентного потенціалу  та надасть фундамент для 

розвитку на підставі більш ефективної діяльності. 
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