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ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЯК ФАКТОР 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація. У статті доведено, що необхідним фактором забезпечення конкурентоспроможності під-

приємств на сучасному етапі є інноваційний розвиток. Досліджено сучасний стан інноваційного розвитку 

української економіки. Визначено напрями ефективного розвитку українських підприємств на ґрунті впро-

вадження інновацій з метою підвищення рівня їх конкурентоспроможності.
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Summary. It is proved that an essential factor of competitiveness of enterprises at the present stage is an innovative 

development. The modern state of innovation development of Ukrainian economy. The directions of the effective 

development of Ukrainian enterprises on the basis of innovation to enhance their competitiveness.

Key words: innovative development, innovative system, competitiveness, innovations.

Актуальність дослідження. Зміни структури 

світової торгівлі на межі ХХ–ХХІ ст., збільшення 

частки високотехнологічної та наукоємної продук-

ції, значне зменшення частки товарів первинної 

обробки та сировини обумовлюють актуальність 

впровадження інновацій в організаційно-виробни-

чу політику підприємства. В умовах трансформа-

ції виробничих систем на принципах концентрації 

виробництва і капіталу, галузевої та міжгалузевої 

диверсифікації, зміщення конкуренції у виробни-

чій сфері на конкуренцію у до- та післявиробничих 

сферах найважливішим фактором підвищення кон-

курентоспроможності стає інноваційний розвиток.

Постановка проблеми. Сучасні досягнення 

України в міжнародному вимірі конкурентоздат-

ності економіки, рівня розвитку й особливо ефек-

тивності функціонування національної іннова-

ційної системи є недостатніми для забезпечення 

сталого розвитку вітчизняної економіки, гаранто-

ваної національної безпеки, виходу в найближчій 

перспективі за рахунок економічного зростання 

на європейські стандарти.

Головна системна проблема полягає в тому, 

що результативність, якість функціонування і 

структура національної інноваційної системи — 

сектору досліджень і розробок, освіти, винахід-

ництва — не повною мірою відповідають потен-

ційним потребам інтенсивного розвитку сучасної 

економіки. З іншого боку, структурно і техноло-

гічно відстала вітчизняна економіка, отримана у 

спадок від СРСР, а також недостатньо розвинута 

система підприємництва залишаються вкрай не-

сприйнятними до сучасних досягнень науки та 

технологічних інновацій.

Для ефективного вирішення цієї проблеми 

необхідно визначити вихідні позиції основних 

компонентів національної інноваційної системи, 

ступінь їх відповідності вимогам інноваційно-ін-

вестиційної моделі розвитку економіки, виявити 

основні чинники, що гальмують такий розвиток, 

а також наявні переваги і потенційні можливості 

для здійснення змін.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На-

уковці, аналізуючи проблеми інновацій, визна-
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чають три основних чинники ефективного впро-

вадження інновацій: достатнє фінансування 

фундаментальних і прикладних досліджень; пра-

вове поле для захисту інтелектуальної власності; 

сприятливе середовище для малого та середнього 

бізнесу як найбільш сприятливого до нововведень.

Інноваційно-циклічний характер економіч-

ного розвитку обґрунтовував Й. Шумпетер, який 

вважав поширення нововведень та економічне 

новаторство факторами економічної динаміки. 

Вчений доводив провідну роль великих компаній, 

що забезпечують фінансування інновацій та ви-

конують стабілізуючу функцію [1].

П. Друкер вважав, що при технолого-управ-

лінському підході пріоритетною формою влас-

ності стає інтелектуальна, яка визначає напрям і 

рівень розвитку суспільства [2, с. 432].

Ю. Кіндзерський визнав монополію найпо-

тужнішим двигуном прогресу, що досягається не 

дрібними підприємствами на ринку вільної кон-

куренції, а великими корпораціями на монополь-

них та олігопольних ринках [3, с. 19–29].

В. Геєць зауважує, що найважливішим є 

прив’язка будь-якої моделі інноваційно-інвести-

ційного розвитку до реальності політичного бут-

тя, можливості реалізувати її [4, с. 2–5].

У сучасних економічних працях сформова-

но методологічні підходи, що становлять наукову 

базу пошуку та вибору напрямів ефективного роз-

витку підприємства з використанням інновацій. 

Однак залишається низка дискусійних питань, 

що вимагають переосмислення міжнародного й 

національного досвіду впровадження інновацій-

ної системи розвитку задля підвищення конку-

рентоспроможності національної економіки.

Метою дослідження є розробка напрямів 

ефективного розвитку підприємств на ґрунті ін-

новаційного розвитку для підвищення рівня кон-

курентоспроможності підприємств на національ-

ному та міжнародному рівнях.

Виклад основного матеріалу. Розвиток систе-

ми виробництва під впливом науково-технічного 

прогресу був би неможливий без значних і довго-

строкових вкладень. Індустріальний розвиток сус-

пільства відповідає логіці нагромадження капіталу. 

У цих умовах зростає роль корпорації як найпер-

спективнішої організаційної форми підприємни-

цтва для забезпечення процесу нагромадження 

капіталу. Корпоративна форма інтеграції виробни-

цтва і капіталу забезпечує засвоєння нових, про-

гресивних технологій, досягнення зростання маси 

і норми доходу на сукупний капітал і значного 

підвищення конкурентоспроможності. Обмежені 

фінансові, виробничі, кадрові ресурси малих і се-

редніх підприємств стають перепоною на шляху 

масштабних проектів на цих підприємствах.

Теоретичні надбання інституціоналізму 50-х 

років ХХ ст. забезпечили перехід від переважно 

критичних оцінок діяльності корпорацій до сприй-

няття корпорацій як основного носія рушійної 

сили економічного прогресу. Дж. Гелбрейт вважав 

корпорацію монополістичним об’єднанням, що 

викликано до життя науково-технічним прогресом 

[4, с. 2–5]. Корпорація втілює в собі науково-тех-

нічний процес, є його породженням, одночасно 

корпорація сама встановлює напрями та пріорите-

ти розвитку науки й соціальний розвиток суспіль-

ства. Ринок дрібних підприємств учений оцінював 

як відмову від технічного прогресу.

До ключових вимог, що потребують страте-

гічних змін у державній науковій та інноваційній 

політиці, належать: глобалізація й неолібераліза-

ція світової та більшості національних економік, 

у тому числі української; безальтернативність ста-

лого економічного розвитку для кожної країни; 

нарощування у світі темпів технологічного про-

гресу, перехід національних економік на найвищі 

технологічні уклади; погіршення демографії, зни-

ження якості трудових ресурсів і посилення про-

цесів міграції населення.

Новий індустріально-технократичний підхід 

реабілітував великі корпорації від звинувачень у 

монополізації економіки та внутрішньому кон-

флікті інтересів.

Нова інституціональна теорія розробила кон-

цепції постіндустріального суспільства, основу 

яких становлять знання й людський капітал як 

пріоритетний об’єкт інвестування, а сфери аналі-

зу виходять за межі ринкового господарства.

Проте, як показує аналіз, недостатність цієї 

моделі доводить феномен «європейського пара-

доксу». Країни ЄС, які забезпечують усі вказані 

потреби і знаходяться в авангарді фундаменталь-

них досліджень, займають другорядні позиції 

після США, а в деяких напрямах — й після Япо-

нії. Країни Західної Європи та США мають при-

близний паритет у фінансуванні науки, створенні 

науково-технічних зон, захисті інтелектуальної 

власності, розвитку малого бізнесу, однак суттєво 

відрізняються за рівнем технологічного розвитку. 

Сфера корпоративного сектору розвиває та впли-

ває на розвиток технологічного знання у відповід-

ності до конкурентного середовища, а сфера дії 

малого бізнесу адаптує вже наявні технологічні 

знання до конкурентного середовища і впрова-

джує технології. Технологічні знання нагрома-

джуються й реалізуються у вигляді нових техно-

логій переважно великими корпораціями, а їхній 

недостатній розвиток у Європі можна покласти до 

пояснення феномену «європейського парадоксу».

Відсутність національних великих корпора-

цій призводить до виведення інноваційних про-

цесів за межі країни, коли академічні наукові 

знан ня трансформуються у технології іноземни-

ми корпораціями без жодного зиску для націо-

нальних товаровиробників.
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Двигуном інноваційного розвитку є глоба-

лізація. Супротивники глобалізаційного розви-

тку визначають негативний вплив глобалізації 

на основний двигун прогресу — ринкову конку-

ренцію, яка під впливом глобалізації перетворю-

ється на свою протилежність — глобальну моно-

полію [5, с. 68–72]. Нездатність досягти рівня 

міжнародної конкурентоспроможності віднімає 

шанси на виживання не тільки у окремих това-

ровиробників, але й у цілих країн.

Корпорації розвивають різні форми нецінової 

конкуренції, використовуючи конкурентні пере-

ваги технологічних та організаційних інновацій для 

підвищення конкурентоспроможності; слаборозви-

нені країни можуть використовувати як конкурент-

ні переваги лише дешеві природні ресурси і гранич-

но дешеву робочу силу. Випереджальне створення 

інновацій вимагає колосальних витрат на НДДКР, 

що недоступні слаборозвиненим країнам.

Зростаюча залежність національної економі-

ки України від зовнішніх факторів, у тому числі 

негативних, обмеженість і коштовність енерге-

тичних ресурсів, необхідність більш раціонально-

го використання сировинної бази і робочої сили 

мають служити стимулом для використання інно-

вацій задля підвищення потенціалу віддачі від на-

явних у країні та імпортованих поза її меж ресур-

сів, переходу вітчизняної економіки до стандартів 

економічно безпечного виробництва і споживан-

ня з метою забезпечення сталого економічного 

розвитку в цілому [6, с. 29].

Хоча Україна є однією з найбільш багатих 

країн світу на природні ресурсі, їхнє викорис-

тання у національній економіці є вкрай нераціо-

нальним. По-перше, залишається дуже високою 

ресурсоємність ВВП, яка у 2–3 рази перевищує 

середній рівень, властивий країнам ЄС. По-друге, 

зберігається низький рівень глибини перероб-

ки мінеральної сировини. По-третє, зростають 

обсяги експорту сировини і продукції з неї. Так, 

сьогодні Україна експортує понад 85 % металу, що 

виробляє вітчизняна металургія [6, с. 30].

Розширення використання власних міне-

ральних ресурсів, особливо надмірне експорту-

вання сировини і продукції з неї з низьким рівнем 

доданої вартості, викликають для України не тіль-

ки негативні економічні наслідки, а й екологічні, 

зокрема забруднюється навколишнє сере довище, 

посилюється деградація земель, зростають тех-

ногенні загрози. У сукупності із кліматичними 

змінами і загрозами вони суттєво впливають на 

вибір державних рішень стосовно забезпечення 

ефективного, сталого економічного розвитку кра-

їни. Ці рішення можуть базуватися лише на нових 

знаннях, високих технологіях та інноваціях.

У міжнародних економічних ланцюжках (у 

системі міжнародного поділу праці на базі аутсор-

сингу) країни, що розвиваються, займають сектор 

масового виробництва стандартизованої продук-

ції, у той час як у розвинених країнах розташову-

ються НДДКР, наукоємні виробництва, банки.

Засобом протидії периферизації й деградації 

національної економіки України стає негайна пе-

реорієнтація на науково виважені програмно-ці-

льові підходи до розвитку національної економіки. 

Основою формування напрямів конкурентної по-

літики в Україні має стати максимальне поєднан-

ня усіх видів інновацій, пріоритетний розвиток 

інформаційноємних виробництв — механізмом 

здобуття конкурентних переваг, а застосування й 

поширення «мета-технологій», ноу-хау — інстру-

ментом конкурентного прориву [7, с. 4–14].

Процеси розроблення й впровадження різ-

них видів інновацій мають бути взаємозв’язані 

та взаємозалежні, здійснюватися на системному 

ґрунтімаксимального поєднання усіх видів інно-

вацій. Неврахування системності впровадження 

інновацій, акцентування уваги на здійсненні ор-

ганізаційного й інституційного реформування 

породили, навпаки, антиінновації. У провідних 

країнах органічне поєднання усіх складових інно-

вацій забезпечило системність розвитку.

Домінуючим для України має стати шлях роз-

витку, що ґрунтується на використанні стратегії 

нарощування інноваційного потенціалу з ураху-

ванням державних пріоритетів у сфері науково-

технічного прогресу. Міжнародною практикою 

визначено три типи стратегій інноваційного роз-

витку: стратегія перенесення, що полягає у пере-

несенні й використанні досягнень зарубіжного 

науково-технічного потенціалу; стратегія запози-

чення, що передбачає освоєння виробництва ви-

сокотехнологічної продукції інших країн шляхом 

використання власної дешевої робочої сили та на-

явного науково технічного потенціалу; стратегія 

нарощування з використанням власного науко-

во-технічного потенціалу, залученням іноземних 

вчених і конструкторів, що забезпечує інтеграцію 

фундаментальної і прикладної науки [8, с. 17–27].

До основних стратегічних завдань у напряму 

забезпечення інноваційного розвитку економіки 

України нами віднесено наступні (які свого часу 

регламентовано Державним агентством України 

з інвестицій та інновацій): розвиток національ-

ної інноваційної системи і створення умов для її 

інтеграції з європейською та світовою інновацій-

ними системами; сприяння створенню в Україні 

інвестиційного ринку, у тому числі через венчурне 

інвестування; фінансове забезпечення ефектив-

ного економічного стимулювання інноваційної 

діяльності; забезпечення розвитку інноваційного 

потенціалу регіонів; підвищення рівня інформа-

ційно-аналітичної, методичної, організаційної та 

іншої підтримки суб’єктів господарювання у сфері 

інноваційної діяльності; розроблення й реалізація 

заходів зі стимулювання політики реінвестування 
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доходів, заохочення вкладення довгострокових 

фінансових інвестицій; вжиття заходів щодо спри-

яння інвестуванню, мобілізації інвестицій та про-

ведення аналізу впливу інвестиційних процесів на 

національну економіку; розбудова ринкової інфра-

структури, запровадження міжнародних стандартів 

обліку корпоративних прав інвесторів; сприяння 

розвитку інноваційної культури в суспільстві; фор-

мування бази даних інноваційних програм і проек-

тів, міжнародних інноваційних програм і проектів; 

підвищення ефективності використання бюджет-

них коштів для здійснення заходів щодо розвитку 

інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні; 

ефективне управління інституційним забезпечен-

ням інноваційної діяльності [9].

До основних чинників, що обумовлюють не-

достатній розвиток інноваційної діяльності, про-

ведений аналіз дає підстави віднести наступні: 

недосконалість законодавства у частині стиму-

лювання з боку держави науково-технологічної та 

інноваційної діяльності; відсутність сформованої 

інноваційної інфраструктури, яка б із залучен-

ням промислового, банківського і торговельного 

капіталу поєднувала ланки «освіта — наука — ви-

робництво»; відсутність системи стимулюючого 

інноваційного пільгового оподаткування; висо-

кий економічний ризик залучення інвестицій до 

сфери високотехнологічного виробництва.

Основні заходи вирішення проблеми і напрямки 
подальших досліджень. Розвиток економіки Укра-

їни на інноваційних засадах забезпечить створен-

ня конкурентоспроможного товару за рахунок 

ринкового підходу до організації інноваційної ді-

яльності, капіталізації інтелектуальної вартості як 

механізму стимулювання суспільства до розшире-

ного відтворення інтелектуального капіталу нації. 

До пріоритетних напрямів інноваційного розви-

тку пропонується включати: нові технології у сфе-

рі сільського господарства, насамперед розвиток 

біотехнологій; модернізацію транспортної інф-

раструктури, впровадження енерго- та ресурсо-

зберігаючих технологій, розвиток і використання 

альтернативних і відтворювальних джерел енергії; 

розвиток туризму та курортно-рекреаційної сфе-

ри; оновлення судно- і приладобудування з ура-

хуванням спеціалізації окремих регіонів України.

Зусилля країни мають бути спрямовані на 

відтворення науково-технологічного потенціалу, 

стимулювання технологічного розвитку економі-

ки, формування й підтримку розвитку інновацій-

ного підприємницького середовища, формування 

й розвиток багаторівневої інноваційної інфра-

структури, формування й реалізацію регіональної 

інноваційної політики.

Важливим напрямом подальшої наукової ро-

боти має стати державна політика в галузі управлін-

ня інноваціями на ґрунті застосування галузевих 

принципів із забезпеченням відповідності заходів 

державного регулювання національній стратегії 

науково-технічного й інноваційного розвитку.
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