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ВСТУП
На сучасному етапі стратегічна задача нової гло�

бальної економіки полягає в забезпеченні умов для
ефективної міжнародної співпраці і взаємоузгодження
макроекономічної політики національних економік дер�
жав, що знаходяться на різних стадіях економічного
розвитку. Існуюча система глобальних інститутів управ�
ління і планування не відповідає в повній мірі складнос�
тям задач, які стоять перед нею, потребують розробки
механізму переходу до інноваційного розвитку в умо�
вах конкурентоздатності національних економік і ок�
ремих регіонів і підприємств.

Конкурентоспроможність як економічна категорія
являє собою сукупність інститутів, політичних систем і
факторів, які визначають рівень продуктивності праці.
Ефективність економіки забезпечує стабільний розви�
ток держави, визначає норму рентабельності інвестицій
і інновацій в економіці — один з основних факторів, що
розкриває потенціал економічного зростання на основі
інновацій.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Властивість і актуальність досліджуваної проблеми
характеризується переліком наукових праць вітчизня�
них та іноземних учених, зокрема, Гальчинського А.С.,
Гейця В.М., Семиноженка В.П., Узунова В. М., Денисен�
ка М.П., Грищенка І.М., Олежка А.А., Андрощук Т.О.,
Чижевського Б.Г., Шевченка М.М., Мунтяна М.А., Свин�
цицького А.А., Портера М. та інших.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Завданнями статті є:
— визначити економіко�організаційний механізм

управління стійким розвитком економіки підприємств
та забезпечення взаємодії інноваційних систем з враху�
ванням кількості промислових підприємств;

— обгрунтувати реалізацію розроблених заходів
відносно впливу інноваційного потенціалу на конкурен�
тоспроможність підприємств на внутрішніх і зовнішніх
ринках.

INOVATIVE POTENTIAL AS A FACTOR OF COMPETITIVENESS IN DOMESTIC AND FOREIGN
MARKETS
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РЕЗУЛЬТАТИ
Віддаючи належне науковим дослідженням попе�

редників, слід зазначити, що на сучасному етапі ди�
наміка розвитку економічних процесів породжує і
формує ряд нових невідкладних проблем, що потре�
бують організаційного і управлінського вирішення,
зокрема:

— розробку механізму управління інноваційною
діяльністю на основі одночасного використання ряду
стандартів (стандарти використання ресурсів, стандар�
ти стратегічного розвитку тощо);

— теоретичних і методологічних підходів до сут�
ності, необхідності і особливостей формування іннова�
ційного потенціалу з метою використати його для до�
сягнення конкурентоспроможності в окремих сегмен�
тах ринку;

— методики розподілу наявних капіталів по галу�
зям промисловості і АПК за рахунок впровадження си�
стеми прогресивних технологій на основі їх раціональ�
ної взаємодії;

— дослідження впливу інноваційного потенціалу
підприємств на розвиток їх ресурсної бази виробницт�
ва, обгрунтування засобів реалізації інноваційного по�
тенціалу;

— системи заходів підвищення ефективності еконо�
міки на основі інноваційних дій і можливостей держави
відносно ресурсного потенціалу тощо.

Згідно з М. Портером, одним з провідних спеці�
алістів в сфері конкурентних стратегій, існує три
стадії розвитку або життєвого циклу окремої краї�
ни. На першій стадії економіка є факторною: держа�
ви конкурують між собою на основі факторів вироб�
ництва, наявності некваліфікованої робочої сили і
обмежених природних ресурсів. По мірі свого еко�
номічного розвитку країни переходять у другу ста�
дію (фазу) — стадію ефективності виробництва. Тре�
тя стадія розвитку характеризується вимогами на�
явності управління інвестиціями і інноваціями, що
стають основою концепції стійкого розвитку краї�
ни.

Визначити стадію життєвого циклу країни можли�
во на основі двох критеріїв:

— перший — обсяг ВВП на одну особу населення у
ринковому виразі;

— другий — показники, що явля�
ють собою ступінь залежності стану
економіки від факторів виробництва.

Конкурентоспроможність країни
у світовому просторі все частіше про�
являє себе як один із ключових ас�
пектів суверенітету. Зростає питома
вага таких факторів підвищення кон�
курентоспроможності, як інноваційні
технології, організаційна і управлі�
нська адаптація основних показників
і параметрів до вимог ринку, освоєн�
ня інших організаційних форм, що
відповідають стратегічним викликам
сучасності і характеризуються конку�
рентними перевагами [10].

На сучасному етапі конкурентос�
проможну продукцію високого рівня
отримати в умовах розвинутого, тех�
ногенно забезпеченого інноваціями,
технологіями відтворюваного циклу
надзвичайно важко. Щоб такий ство�
рити, ресурсів, якими володіє окремо
взята країна, як правило, недостат�
ньо. Так виникає нове поле світової
економіки з одночасним обгрунтуван�
ням переходу окремих країн на гео�
економічну модель розвитку, підго�
товки її інноваційного потенціалу до
реалізації в умовах нової зовнішньо�

економічної доктрини функціонування [8, с. 14].
Одночасно геоекономіку можна розглядати як

складну систему ієрархічних економічних відносин, ви�
несену за національні межі, що визначають глобальний
економічний простір, в якому здійснюються світові про�
цеси. Геоекономіка може бути застосована, з одного
боку, як метод вивчення глобального світу, з іншого —
як основа для розробки стратегій розвитку національ�
них і наднаціональних державних утворень інновацій�
ного типу [10; 11].

Геоекономічний підхід також по�новому трактує
статус зовнішньоекономічної діяльності, яка, по тра�
диції, була представлена в основному торгівлею між
країнами. Новий підхід дає розуміння того, що в су�
часних умовах зникають грані між внутрішньою і зов�
нішньою економіками, змінюється зміст міжнародно�
го розподілу праці. При цьому досягається ефек�
тивність інтеграції вітчизняної економіки у світове
співтовариство, тобто такої взаємодії з зовнішнім
світом, яке б давало країні максимальний результат від
господарювання, створювало сприятливі умови для
досягнення прогресивних змін її стану в світовому еко�
номічному просторі, зокрема і в процесах конкурен�
тоспроможності [9; 6].

З цією метою розроблена концепція зовнішньоеко�
номічної діяльності як елемент системи державного ре�
гулювання і як економічна складова. У самій концепції
важливе місце повинно належати науково�технічній ко�
операції як її основі. Вона має бути розроблена в ме�
жах реформування національної науково�технічної
сфери України з передбаченням у майбутньому зайня�
ти конкурентоспроможні сегменти ринку.

Концепція зовнішньоекономічного механізму роз�
витку інноваційного потенціалу повинна включати в себе
мету, розробки країн�партнерів для кожної високотех�
нологічної галузі (галузь повинна визначатися в системі
внутрішніх і зовнішніх факторів), що дає можливість
ефективно використовувати її можливості і кінцеві ре�
зультати, здійснювати розподіл прибутку і використо�
вувати його для подальшого розвитку підприємства або
галузей.

Враховуючи обмежені ресурси країни, доцільно за�
стосувати поетапні підходи до пріоритетного науково�
технічного співробітництва. Це дає можливість консо�
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Таблиця 1. Кількість промислових підприємств, що впроваджували інновації

Джерело: [4, c. 323].
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лідувати необхідний мінімум ре�
сурсів, оцінити ефективність діючих
угод, міжгалузевих зв'язків і наявної
інфраструктури з метою розробки
стратегії їх взаємодії в умовах кон�
курентоспроможності.

Аналіз стратегій взаємодії інно�
ваційного потенціалу в міжнародній
підприємницькій діяльності показує,
що традиційно в теорії міжнародної
підприємницької діяльності виділя�
ють три базових стратегій виходу на
зарубіжні ринки: стратегія експорту,
стратегія спільної підприємницької
діяльності і стратегія прямого інвес�
тування.

В умовах глобалізації економіки
назріла необхідність розглядати пи�
тання підсилення ринкової влади на
регіональному рівні, що призводить
до появи формування нової стратегії взаємодії з
бізнес�структурами ринку і надає процесам конкурен�
тоспроможності нового імпульсу. Так, передові в тех�
нологічному відношенні економіки світу активно пе�
реключаються в напрямку розвитку інформаційних і
цифрових технологій.

Інформатизація технологічних способів виробниц�
тва в постіндустріальних економіках сприяє інтелекту�
алізації праці і підвищення в ньому питомої ваги твор�
чих зусиль, при цьому творчий потенціал особистості
стає основним ресурсом розвитку, а людський потенці�
ал перетворюється в головний фактор життєдіяльності
нації.

Необхідною умовою для ефективного функціону�
вання державного і регіонального регулювання стану
інноваційного потенціалу є фінансове забезпечення дос�
ліджень і розробок тієї кількості промислових підпри�
ємств, що впроваджують інновації (табл. 1) і в інших ви�
сокотехнологічних секторах економіки. За досліджува�
ний період кількість промислових підприємців, що впро�
ваджували інновації, збільшилося на 14,4 %. Вивчаючи
напрямки впровадження інновацій промисловими
підприємствами, бачимо, що продовжує впливати на
досліджувані процеси технологічна різноукладність
вітчизняної економіки, наявність різних техноекономі�
чних секторів з різною конкурентоспроможністю рин�
кових і галузевих сегментів як особливостей згідно [5]
перехідної змішаної економіки у технологічному і
структурному вимірах. Про це свідчить суттєвий потен�
ціал перспективних напрямів прикладних досліджень (у
2011 р. освоювали виробництво інноваційної продукції
731 підприємств (55,1% з загальної кількості), з них но�
вих видів техніки 218 (16,4%). Продовжує
існувати використання експортних мож�
ливостей у традиційних галузях і сирови�
но�транзитивних галузях та підприєм�
ствах. Так, реалізували інноваційну про�
дукцію 1043 підприємств із загальної
кількості 1327 (78,6%).

За таких умов активація економічно�
го зростання як основного елемента стра�
тегії розвитку має передбачити рішення
цілого ряду суміжних проблем, зокрема
розподілу обсягу фінансування інновац�
ійної діяльності в промисловості України
(табл. 2). Вивчаючи взаємозв'язки науки і
інноваційного розвитку, Гальчинський А.,
Геєць В., Семиноженко В. [5, с. 47] дійшли
висновку, що фінансове оздоровлення з
позитивними наслідками для реального
сектора і без сповзання у боргову економ�
іку реально відбувається лише за умов
відновлення промислового росту вироб�
ництва, продукція яких користується пла�

тоспроможним попитом. На сучасному етапі реальне ви�
робництво все більше відчуває дефіцит платіжних за�
собів і коштів для фінансування капіталовкладень [11].

Відомо, що стратегічна політика сталого розвитку
економіки країни не може ефективно проводитися без
втручання держави у процеси реаллокації ресурсів, ра�
ціонального перерозподілу ресурсів між різними сек�
торами економіки. У той же час питома вага держбюд�
жету у процесах розподілу обсягу фінансування інно�
ваційної діяльності стійко зменшується (у 2011 р. вона
складала 1%). Єдиним реальним джерелом розподілу
залишаються власні кошти підприємців (у 2011 р. вони
склали 52,9 % від загального обсягу). Зменшуються кош�
ти вітчизняних і інвесторів іноземних держав (відповід�
но, вітчизняних інвесторів з 169,5 млн грн. у 2008 р. до
45,4 млн грн. (зменшення склало 3,7 рази) і інвесторів
іноземних держав (відповідно з 115,4 млн грн. до 56,9
млн грн.).

За таких умов, що складаються, досягти фінансо�
во�стабілізаційного оптимізаційного оптимуму фінан�
сових ресурсів у частині їх розподілу з метою забез�
печення конкурентоспроможності на інноваційній ос�
нові надзвичайно важко.

Крім того, будь�який інноваційний проект, зокре�
ма і такий, як придбання машин, обладнання та про�
грамного забезпечення (табл. 3) (у 2008 р. обсяги
фінансових ресурсів за цим напрямом збільшилося з
7664,8 млн грн. до 10489,1 млн грн. або на 136,8%)
містить певний ступінь ризику. Для різних галузей,
видів економічної діяльності, різних типів нововведень
характерно те, що ймовірність успіху на ринку нижче,
ніж ймовірність власне технічного успіху нововведен�

Таблиця 2. Розподіл обсягу інноваційної діяльності в промисловості
(у фактичних цінах)

Джерело: [4, с. 344].

Таблиця 3. Загальний обсяг інноваційних витрат у промисловості
(у фактичних цінах)

Джерело: [4, c. 324].
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ня. Це пов'язано з тим, що ринковий успіх залежить
не тільки від науково�технічного досягнення, але і від
ефективності маркетингової діяльності, конкурентних
позицій фірм на ринку тощо [7].

Аналіз розподілу загального обсягу інноваційних
витрат у промисловості показує, що серед основних на�
прямків важливе місце належить зовнішньополітичній
складовій. Зважена науково�технічна кооперація в інно�
ваційній сфері є вагомим елементом системи зовнішнь�
оекономічного механізму, який стимулює інтеграцію
країни в світовий інноваційний простір, підвищує кон�
курентоспроможність вітчизняної продукції на
внутрішніх і зовнішніх ринках, збільшує експорт висо�
котехнологічної продукції, регулює технологічний
обмін (вартість придбання інших зовнішніх знань за пе�
ріод 2008—2011 рр. склала 1004 млн грн.), скорочує тех�
нологічну відсталість країни тощо.

Таким чином, міжнародна науково�технологічна
інтеграція повинна стати невід'ємною складовою части�
ною стратегії розвитку зовнішньополітичного іннова�
ційного механізму України [11].

Актуальність невідкладної потреби в концепції зов�
нішньоекономічної діяльності обумовлена особливим
значенням механізму розвитку інноваційного потенц�
іалу як системи організаційних форм, методів і інстру�
ментів, за допомогою яких досягається входження ок�
ремих підприємств, корпоративних організацій і регі�
онів у світовий інноваційних простір з метою міжна�
родної науково�технічної співпраці. У структурі інно�
ваційного потенціалу важлива роль належить заходам
щодо впровадження нових технологічних процесів та
освоєння виробництва нових видів продукції у промис�
ловості (табл. 4). Це пов'язано з тим, що структура су�
купного продукту підприємств, тобто співвідношення
звичайної і інноваційної продукції суттєво впливає на
рівень його економічного розвитку. Чим вища питома
вага виробництва і реалізованої інноваційної про�
дукції, тим вищі економічні показники господарюван�
ня (табл. 5). Для їх оцінки застосовується виробничий
леверидж (leverage — англ. — механізм управління при�
бутком підприємств, заснований на оптимізації пост�
ійних і змінних витрат). За його допомогою можна про�

гнозувати зміни прибутку господарств залежно від
зміни обсягів продаж, а також точку беззбиткової
діяльності окремих підприємств. Тому стимулювання
виробництва інноваційної продукції є важливим стра�
тегічним завданням всіх учасників конкурентного се�
редовища.

Вивчення взаємозв'язків процесів впровадження
технологічних досягнень та освоєння виробництва но�
вих видів продукції у промисловості з обсягами реалі�
зованої інноваційної продукції (нова продукція для рин�
ку за період дослідження збільшилася на 18,5%) дає
можливість оцінити особливості оновлення технологій
в промисловості України (табл. 4).

Виходячи з наявності різних видів виробництва ви�
сокотехнологічної продукції, а також процесів роз�
робки інноваційних технологій можна виділити два
класи моделей оновлення технологій: до першого кла�
су відносяться інноваційні моделі, що застосовуються
в США; до другого класу відносяться моделі Японії [6,
с. 34].

Основою американської моделі оновлення техно�
логій є необхідність впровадження інновацій у вироб�
ництво, створення відповідного ринкового середови�
ща, ефективне використання наявної науково�дослід�
ної бази, існуючих і знов створених систем розподілу
тощо.

Як бачимо, Україна формує інноваційний розвиток
економіки на основі концепції американської моделі,
що, враховуючи наші історичні традиції, є цілком вип�
равданим.

В Японії використовують модель інноваційного роз�
витку економіки, яка орієнтована на підвищення вар�
тості інноваційної діяльності. Країна здійснює придбан�
ня і залучає головні технології, здійснюючи при цьому
повторне освоєння. Вони не вдосконалюють свої інно�
ваційні технології, а використовують технології, ство�
рені за межами країни.

КНР при створенні зон розвитку нових і високих
технологій використовує модель "пересадки промисло�
вості", яка передбачає залучення іноземного обладнан�
ня, вдосконалення виробництва, яке саме не може здійс�
нювати інноваційні процеси.

Таким чином, враховуючи низькі мож�
ливості науково�дослідницької роботи
окремих підприємств, інноваційна модель
функціонує в середовищі "залучення�
відставання�повторне залучення". Така си�
стема враховує закономірності і механізми
розповсюдження інновацій. При цьому ре�
алізація основних поставлених цілей в
конкурентному середовищі передбачає:

— забезпечення економічної безпеки
країни, а також прав і безпеки споживачів;

Таблиця 4. Впровадження нових технологічних процесів та освоєння виробництва
нових видів продукції у промисловості

Джерело: [4, c. 325].

 1995 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
2011 .  

 %  
2000 . 

                        
 

 
2936 1403 1727 1808 1145 1419 1647 1893 2043 2510 178,9 

   
 

                      

                       
  1044 430 645 690 242 634 680 753 479 517 120,2 

 
 

                      

 
 

                      

 11472 15323 3978 3152 2408 2526 2446 2685 2408 3238 21,1 
    

 
1000 631 769 657 786 881 758 641 663 897 5,9 

Таблиця 5. Обсяг реалізованої інноваційної продукції
(у фактичних цінах; млн грн.)

 2008 2009 2010 2011 2011 .  % 
 2008 . 

 45830,2 31 432,3 42386,7 92,5 
      14688,7 8511,5 10995,1 17411 118,5 
    
  

23633,1 13200,9 13713 12630,6 53,4 

Джерело: [4, c. 325].
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— створення сприятливих умов доступу товарів і
послуг на світові ринки;

— забезпечення ефективного рівня захисту внут�
рішніх ринків;

— удосконалення структури українського експор�
ту в напрямі підвищення в ньому питомої ваги готової
продукції, високотехнологічних виробів;

— регламентованого доступу до ресурсів, які мають
стратегічне значення для розвитку економіки країни
(наявні капітали, унікальні інтелектуальні ресурси,
новітні технології, товари і послуги, які в країні обме�
жені або відсутні зовсім).

За таких умов найбільш доцільним є обгрунтування
реалізації на основі пріоритетних напрямів розвитку
економіки. До пріоритетних напрямів інноваційного
розвитку відносяться:

— освоєння нових технологій в промислових галу�
зях і окремих видах економічної діяльності;

— технологічне оновлення АПК;
— впровадження нових технологій та обладнання

для окремих галузей, які мають ознаки інноваційного
розвитку;

— розвиток сучасних інформаційних технологій в
системі інноваційно�інвестиційної діяльності;

— інноваційна оцінка стану охорони навколишньо�
го промислового середовища.

На рівні окремих галузей (видів економічної діяль�
ності) можна виділити три напрями інноваційної діяль�
ності, зокрема:

— організаційно�економічне (управління інноваці�
ями);

— інтеграція виробництва (технічне спрямування) —
переобладнання галузей устаткуванням, яке відповідає
світовим стандартам (вимогам);

— підготовка і перепідготовка кваліфікації робіт�
ників на інноваційній основі.

Реалізація розроблених заходів відносно впливу
інноваційного потенціалу на конкурентоспроможність
підприємств на внутрішніх і зовнішніх ринках здійс�
нюється на основі системного підходу, що забезпечує
збалансовану державну підтримку виробництва з захо�
дами, направленими на розширення попиту на всіх сег�
ментах ринку.

Такий підхід дає можливість формувати модель дер�
жавного регулювання регіональною економікою шля�
хом узгодження з внутрішніми особливостями ринку,
удосконалювати корпоративне управління в умовах
інституціональних обмежень і внутрішньої мотивації
підприємств на підвищення їх конкурентоспроможності
[1; 8].

Реалізація пріоритетного інноваційного науково�
технічного розвитку має грунтуватися на основі таких
засобів [2; 3]:

— державні преференції (податкові, митні, фінан�
сові пільги) підприємствам, що здійснюють інновацій�
но�інвестицій діяльність;

— інноваційно�інвестиційні стратегії, державні
цільові, науково�технічні програми;

— стандартизація та сертифікація продукції згідно
міжнародних вимог;

— державні замовлення на інноваційну продукцію;
— стимулювання розробки інноваційних кластерів

у межах територіальних обмежень;
— активація розвитку венчурного підприємства;
— інформаційно�методичне забезпечення всіх

стадій інноваційного процесу, зокрема в межах Держав�
ної цільової програми розвитку систем інформаційно�
аналітичного забезпечення реалізації державної інно�
ваційної політики;

— посилення зв'язків "наука — виробництво —
впровадження — споживання і використання";

— прогнозування стану інвестиційних ресурсів,
науково�технічної діяльності, технічного розвитку [3;
7];

— створення технополісів, технопарків, промисло�
вих кластерів, ТНК, інноваційних центрів тощо;

— впровадження інноваційної культури як способу
адаптації до прискорення змін у виробництві, бізнесовій
діяльності та суспільстві;

— диверсифікація виробництва і впровадження ле�
веридж�лізингу як методу реалізації великомасштабних
проектів в економіці України;

— досягнення поставлених цілей потребує впровад�
ження інноваційного менеджменту як інструмента
підвищення ефективності управління інноваційним по�
тенціалом підприємств.

ВИСНОВКИ
Конкурентоспроможність країни і у світовому про�

сторі все частіше проявляє себе як один з ключових ас�
пектів її суверенітету. Зростає питома вага таких фак�
торів підвищення конкурентоспроможності, як інно�
ваційні технології, організаційна і управлінська адапта�
ція основних показників і параметрів до вимог ринку,
освоєння інших організаційних форм, що відповідають
стратегічним викликам сучасності і характеризуються
конкурентними перевагами.

Розроблений підхід до реалізації заходів відносно
впливу інноваційного потенціалі на стан економіки дає
можливість формувати модель розвитку національної
економіки шляхом її узгодження з внутрішніми мож�
ливостями ринку, удосконалювати корпоративне управ�
ління в умовах інституціональних обмежень і внутріш�
ньої мотивації підприємств на підвищення їх конкурен�
тоспроможності.
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