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Постановка проблеми. У сучасних умовах віль-
ної конкуренції та динамічного розвитку бізнесу, 
для того, щоб зайняти передові позиції на ринку під-
приємства харчової промисловості зіштовхуються з 
необхідністю впровадження у свою діяльність інно-
ваційних технологій з метою організації ефективних 
виробничих, організаційних та збутових процесів. 
Сьогодні умови, в яких функціонують підприємства 
харчової галузі України, не сприяють повною мірою 
їх розвитку та зростанню рівня конкурентоспромож-
ності на внутрішньому та зовнішньому ринках. Тому 
перегляду потребують підходи до формування сис-
теми інноваційного розвитку підприємств харчової 
промисловості. Необхідність пошуку нових іннова-
ційних інструментів розвитку підприємств обумов-
лена постійним зростанням внутрішньогалузевої 
конкуренції, зміною споживчого попиту, низьким 
рівнем інноваційності харчової продукції. Оскільки 

сучасному споживачу постійно пропонується широ-
кий спектр товарів, які швидко змінюються та вдо-
сконалюються, не використовуючи на максимум свій 
інноваційний потенціал, виробник ризикує втратити 
конкурентні позиції на ринку. Актуальність статті 
полягає у тому, що розвиток харчової промисловості 
неможливий без розробки концептуальних ідей та 
рішень, спрямованих на підвищення виробничих 
потужностей та рівня конкурентоспроможності під-
приємств цієї сфери. Тому їх перехід на інноваційну 
модель розвитку дозволить оптимізувати не лише 
виробничі та збутові процеси, але й підвищить ефек-
тивність діяльності усіх структурних підрозділів.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослі-
дженню проблематики інноваційного розвитку під-
приємств харчової промисловості в умовах постійно 
зростаючої конкуренції на внутрішніх та зовнішніх 
ринках присвячені праці багатьох вітчизняних та 
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іноземних науковців, зокрема: Й. Шумпетера [10], 
О.Б. Каламана [1], О.М. Пєтухової [2,3], С.М. Сту-
пака [4], Д.Ф. Харківського [5], Н.С. Коткової [6], 
С.С. Стоянова-Коваль [7], Ю.Ф. Гудзя [8] та інших. 
Проте, незважаючи на велику кількість наукових 
досліджень в сфері теорії та практики інновацій-
ного розвитку підприємств харчової індустрії, слід 
зауважити, що здебільшого дослідження ведуться 
на макрорівні. Проблеми управління інноваційною 
діяльністю на рівні підприємства як основи його 
стратегічного розвитку та особливості впровадження 
продуктових, технологічних, збутових та організа-
ційних інновацій залишаються недостатньо висвіт-
леними. 

Метою статті є розкриття теоретичних засад інно-
ваційного розвитку підприємств харчової промисло-
вості в умовах зростаючої конкуренції та глобальних 
змін бізнес-середовища.

Виклад основного матеріалу. В сучасній еконо-
міці значення інновацій з погляду модернізації та 
технічного розвитку підприємства, постійно зростає, 
що підкреслює вплив науково-технічного прогресу 
на його виробничо-господарську діяльність. Світова 
практика розвитку бізнесу доводить, що найбільш 
конкурентоспроможними є саме ті організації, які 
володіють високим інноваційним потенціалом. Тому 
інноваційна діяльність підприємств харчової про-
мисловості набуває особливого значення, особливо в 
умовах переходу України на інноваційний шлях роз-
витку.

Дослідження особливостей інноваційного розви-
тку підприємств харчової промисловості слід розпо-
чати із з’ясування поняття «інновація». Вперше цей 
термін увів в економічну науку австрійський вчений 
Й. Шумпер та під інновацією розглянув будь-яку 
можливу зміну, що відбувається внаслідок викорис-
тання нових або вдосконалених вирішень техніч-
ного, технологічного, організаційного характеру в 
процесах виробництва і збуту продукції [10, с. 218].

Проаналізувавши праці багатьох вчених, ми 
дійшли висновку, що більшість з авторів розгля-
дають дефініції «інновація» та «інноваційна діяль-
ність» як напрямок науково-технічного прогресу та 
як процес, зв’язаний з впровадженням результатів 
передових наукових досліджень у практичну діяль-
ність підприємства. У Законі України «Про іннова-
ційну діяльність» термін «інновація» висвітлюється 
як «новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені 
конкурентоспроможні технології, продукція або 
послуги, а також організаційно-технічні рішення 
виробничого, адміністративного, комерційного або 
іншого характеру, що істотно поліпшують структуру 
та якість виробництва і (або) соціальної сфери», а 
інноваційна діяльність підприємства розглядається 
як «діяльність, спрямована на використання і комер-
ціалізацію результатів наукових досліджень та роз-
робок і зумовлює випуск на ринок нових конкурен-
тоспроможних товарів і послуг» [9]. 

Отож, інноваційна діяльність підприємства не 
лише охоплює практичне використання результа-
тів науково-технічних розробок, але й відобража-
ється у фінансових та економічнихзмінах, як резуль-
тату виробництва нових або вдосконалених товарів, 
модернізації технологічних процесів, реалізації 
нових підходів до виробничої, організаційної, марке-
тингової та збутовоїдіяльності.

Поняття «інноваційного розвитку підприємства» 
відображає процес пошуку та використання нових 
методів реалізації потенціалу підприємства в умо-
вах постійної турбулентності зовнішнього серед-

овища шляхом створення та впровадження іннова-
цій з метою досягнення економічного, соціального, 
науково-технічного та екологічного ефектів. Врахо-
вуючи це, інноваційний розвиток підприємства слід 
розглядати у двох взаємопов’язаних аспектах [14]: 

– як цілеспрямоване неухильне підвищення кон-
курентоспроможності та економічної ефективності 
підприємства, яке ґрунтується на інтенсивних фак-
торах розвитку (знання, інформація, передові техно-
логії тощо); 

– як цілеспрямоване та постійне вдосконалення 
та підвищення ефективності інноваційної діяльності 
підприємства.

До основних особливостей інноваційного розви-
тку підприємства належать [14, c. 255]:

– цілеспрямованість (розвиток не може бути без-
цільним); 

– системність (управління інноваційним розви-
тком формується на основі системного підходу);

– неухильність (виражається в прагненні 
менеджменту підприємства методично і послідовно 
розвивати його на основі передових інноваційних 
рішень); 

– відкритість до змін (система, яка ухиляється 
від будь-яких змін, не здатна до інноваційного роз-
витку);

– наявність відповідної системи управління 
(управління інноваційним розвитком вимагає фор-
мування відповідної системи, що включає суб’єкт 
управління, механізм управління, об’єкт управління 
і систему прямих і зворотних зв’язків).

Виходячи з цього, інноваційний розвиток під-
приємства слід розглядати як процес постійного 
вдосконалення його діяльності з використанням 
принципово нових прогресивних технологій, або з 
модернізацією існуючих, інтелектуалізації бізнес-
процесів та перехід до виробництва високотехноло-
гічної та високоякісної інноваційної продукції.

Інноваційний розвиток підприємств харчової 
промисловості передбачає розробку, впровадження, 
апробацію, комерціалізацію та оцінку ефективності 
різних видів інновацій з метою підвищення продук-
тивності господарської діяльності та зміцнення кон-
курентних переваг компанії в довгостроковій пер-
спективі. З огляду на це до основних видів інновацій 
у харчовій промисловості слід віднести: продуктові, 
технологічні, маркетингові та організаційно-управ-
лінські (рис. 1).

 

Інновації на 
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харчової 
промисловості 
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Технологічні 

Маркетингові 

Організаційно-
управлінські 

Рис. 1. Види інновацій на підприємствах  
харчової промисловості

Розроблено автором

Продуктові інновації є переважаючим видом 
інновацій у харчовій промисловості та передбача-
ють створення нових за якісними характеристиками 
товарів. Водночас слід враховувати, що в харчовій 
промисловості досить важко винайти якісно нові 
продукти найвірогідніше такі інновації ґрунтуються 
на вдосконаленні споживчих властивостей уже існу-
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ючих. Це можуть бути екологічно безпечні продукти 
масового споживання, продукти лікувально-профі-
лактичного призначення з врахуванням сучасних 
медико-біологічних вимог для особливих груп насе-
лення, дитяче харчування тощо.

Технологічні інновації – це нові технології та 
методи виробництва продукції з використанням 
новітнього обладнання. У харчовій промисловості 
до технологічних інновацій можна віднести ресурсо-
зберігаючі технології, вдосконалення технологічних 
процесів з метою скорочення тривалості виробни-
чого циклу та підвищення якісних характеристик 
продукції, модернізація тари та упаковки з вико-
ристанням пакувальних матеріалів, що володіють 
фунгіцидними властивостями. Технологічні іннова-
ції на підприємствах харчової промисловості здатні 
в довгостроковій перспективі підвищити конкурен-
тоспроможність організації за рахунок постійної 
модернізації існуючого обладнання та заміни його 
на більш сучасніше і ефективніше. Слід зауважити, 
що на технічне переобладнання підприємств харчо-
вої промисловості значний вплив має розвиток інно-
ваційних технологій у суміжних галузях, зокрема 
в машинобудівній, хімічній, сільськогосподарській. 
Тому інноваційна діяльність підприємств галузі хар-
чування перебуває у міжгалузевій залежності та має 
багатоаспектний характер. Основні чинники впливу 
технологічних інновацій на конкурентоспроможність 
харчових підприємств зображені у таблиці 1.

Маркетингові інновації передбачають впрова-
дження нових методів маркетингу, спрямованих на 
здійснення значних змін в дизайні, розміщенні та 
презентації продуктів, їх просуванні на ринки збуту, 
формуванні цінових стратегій з метою збільшення 
обсягів продажів та ринкової частки . Оскільки марке-
тингові інновації є менш витратними, ніж продуктові 
та технологічні, їх використання є доцільним у пері-
оди фінансової нестабільності підприємства. А одно-
часне використання технологічних та маркетингових 
інновацій дозволить набути конкурентних переваг та 
закріпити свої позиції на ринку.

Організаційно-управлінські 
інновації – це інновації, пов’язані 
із впровадженням нових техно-
логій, інструментів та методів 
управління підприємством, спря-
мованих на підвищення ефектив-
ності функціонування усіх струк-
турних підрозділів підприємства 
та оптимізації бізнес-процесів, 
зокрема постачання, виробництва, 
транспортування та збуту. Орга-
нізаційно-управлінські іннова-
ції можна поділити на три види, 
зокрема: організаційні, корпора-
тивні та соціальні нововведення. 

Під організаційними ново-
введеннями розуміється процес 
освоєння нових методів та форм 
управління, організації функціо-
нування та взаємодії усіх струк-
турних підрозділів підприємства. 
Проте слід враховувати, що впро-
вадження організаційних нововве-
день доцільне у випадку наявності 
конкурентоспроможного основного 
виробництва та якісного продукту, 
який успішно реалізується на 
ринку. Тому організаційні іннова-
ції є найефективнішим доповне-

нням продуктових, технологічних та маркетингових 
нововведень та сприяють досягненню стабільного 
функціонування та розвитку підприємства. 

Корпоративні інновації – це формування корпора-
тивної культури на інноваційних засадах, що перед-
бачає перехід від індивідуальних до групових форм 
організації праці, створення ефективної системи 
мотивації працівників, підвищення їх трудової від-
дачі та розкриття творчого потенціалу.

Соціальні нововведення реалізуються з метою 
активізації трудового потенціалу організації шляхом 
вдосконалення кадрової політики, формування інно-
ваційної системи професійного адаптації, навчання 
та розвитку працівників, покращення їх соціального 
захисту, умов праці та мікроклімату у колективі.

Таблиця 1
Чинники впливу технологічних інновацій  
на конкурентоспроможність підприємств  

харчової промисловості [12, с. 189]

Напрям технологічних 
інновацій

Чинники впливу на 
конкурентоспроможність 

підприємства

Технології зберігання сіль-
ськогосподарської продукції

Збільшення терміну збері-
гання сировини без втрати 
якості

Ресурсозберігаючі техноло-
гії обробки сировини

Мінімізація відходів сиро-
вини за рахунок впрова-
дження сучасних методів 
обробки

Технології вдосконалення 
споживчих властивостей 
продукції

Покращення смакових 
якостей, екологічності та 
корисності продуктів харчу-
вання

Технології скорочення три-
валості виробничого циклу

Зниження тривалості 
виробничих процесів без 
втрати якісних характерис-
тик продукції

Технології упаковки про-
дукції

Вдосконалення технологій 
упаковки продукції та під-
вищення її привабливості 
для споживачів

 

Чинники інноваційного розвитку підприємств харчової промисловості 

Економічні Виробничі Ринкові Інші  

– рентабельність 
виробництва; 
– наявність 
власних 
фінансових 
засобів; 
– фінансова 
підтримка 
державних 
органів влади; 
– вартість 
нововведень; 
– економічний 
ризик; 
– термін 
окупності 
нововведень; 
– ефективність 
нововведень 

– наявність 
кваліфікованого 
персоналу; 
– наявність 
інформації про 
новітні 
технології; 
– відкритість 
менеджменту та 
акціонерів до 
нововведень; 
– можливості 
співпраці з 
науковими 
організаціями; 
– ефективна 
організація 
виробництва; 
– забезпеченість 
ресурсами 

– наявність 
попиту на 
інноваційні 
товари; 
– розвиток 
інноваційної 
інфраструктури; 
– розвиток ринку 
інновацій; 
– наявність 
досвіду роботи 
на ринку 
інновацій; 
– захист 
інтелектуальної 
власності; 
– наявність 
інформації про 
ринки збуту 

– відповідність 
нормативно-
правових 
документів до 
вимог ринку 
інновацій; 
– невизначеність 
термінів 
інноваційного 
процесу; 
– відповідність 
рівня організації 
та менеджменту 
поставленим 
завданням 
інноваційного 
розвитку; 
– обмеженість 
доступу до 
необхідної 
інформації 

Рис. 2. Чинники інноваційного розвитку  
підприємств харчової промисловості [13]
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На інноваційний розвиток підприємств харчової 
промисловості впливає низка чинників економіч-
ного, виробничого та ринкового характеру (рис. 2).

Нині харчова промисловість України функціонує в 
умовах стійкого внутрішнього та зовнішнього попиту 
на харчову продукцію, а розвинена сировинна база 
сільськогосподарської продукції значно сприяє її роз-
витку. Проте глобалізаційні процеси у світовій еко-
номіці значно посилили імпортну залежність ринку 
продукції харчової промисловості та загострили кон-
куренцію на світовому продовольчому ринку. За таких 
умов підвищення ефективності діяльності підприємств 
галузі та посилення конкурентних переваг продукції 
на внутрішньому та зовнішньому ринках можливе за 
рахунок активізації інноваційних процесів, спрямова-
них на підвищення якості харчових продуктів.

У сучасних умовах однією з умов розвитку підпри-
ємств харчової промисловості є розробка та впрова-
дження ефективної інноваційної політики, основною 
метою якої повинно стати впровадження передових 
інноваційних технологій та рішень щодо підвищення 
ефективності виробничих та збутових процесів. Нині 
більшість підприємств харчової промисловості в про-
цесі розробки та впровадження інноваційних техно-
логій та продуктів зіштовхуються з проблемою недо-
статності фінансових та інвестиційних ресурсів. Тому 
зниження податкового навантаження, коректування 
митно-тарифної системи, надання субсидій інновацій-
ним підприємствам, державна фінансова підтримка 
науково-технічного забезпечення галузі та формування 
сприятливого інвестиційного клімату повинно стати 
пріоритетним напрямом інноваційної діяльності дер-
жави. Оскільки, активність інноваційного розвитку 
харчової промисловості значною мірою визначається 
фінансовим аспектом, створення сприятливого інвести-
ційного клімату в державі є необхідною передумовою.

Висновки. Отож, активізація інноваційної діяль-
ності підприємств харчової промисловості сприятиме 
зміцненню конкурентних переваг галузі на внутріш-
ньому та зовнішньому ринках шляхом реалізації нау-
ково-технічного потенціалу, що проявлятиметься у:

– підвищенні якості та, відповідно, конкурен-
тоспроможності продуктів харчування за рахунок 
використання нових або модернізованих способів 
виробництва;

– захоплені нових ринків та збільшенні обсягів 
реалізації продукції шляхом впровадження іннова-
ційних технологій в організації збуту та позиціону-
вання товарів на ринку;

– покращенні фінансових результатів діяльності 
компаній за рахунок збільшення грошових надхо-
джень від реалізації інноваційної продукції;

– оптимізації бізнеспроцесів та раціонального 
використання виробничих потужностей підприєм-
ства шляхом запуску передових інноваційних техно-
логій.
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