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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Умови господарювання, в яких перебувають вітчизняні

підприємства, вимагають від керівництва адекватних ме%

ханізмів реагування на динамічні зміни зовнішнього сере%

довища, постійно зростаючі вимоги споживачів та велику

конкуренцію на ринках. Саме тому обов'язковими умова%

ми існування підприємств у конкурентних умовах є вироб%

ництво висококонкурентоспроможної продукції.
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INNOVATIVE ACTIVITY AS A FACTOR OF COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES

Метою написання статті є систематизація підходів щодо розгляду інноваційної діяльності

вітчизняних підприємств як провідного чинника забезпечення конкурентоспроможності.

Актуальність теми дослідження полягає в тому, що конкурентоспроможність країни визна#

чається використаною кількістю унікальних розробок, ідей. Одним із головних рушіїв, які зму#

шують країну рухатись шляхом конкуренції в умовах розвитку міжнародних економічних відно#

син, є глобальна конкуренція.

У статті розглянуто сутність поняття "інноваційна діяльність" та "конкурентоспроможність",

проаналізовано місце України в глобальному індексі інновацій — GII (The Global InnovatioIndex).

Наведено головні причини низького сприйняття інноваційних процесів та різновиди основних

видів інноваційної діяльності. Запропоновано основні шляхи розвитку інноваційного потенціа#

лу вітчизняних підприємств та загального покращення рівня інноваційного розвитку України.

The purpose of this article is systematization approaches to consider innovation of domestic

enterprises as the leading factor in ensuring competitiveness.

Background research is that competitiveness is determined by the using of unique developments

and ideas. One of the main drivers that make the country move through competition in the development

of international economic relations is a global competition.

In the article the essence of the concept of "innovation" and "competitiveness" is considered,

Ukraine's place in the global innovation index — GII (The Global Innovatio Index) is analyzed. The

basic reasons for the low perception of innovation processes and varieties of basic types of innovation

are inquired. The basic ways of developing the innovative capacity of domestic enterprises and the

general improvement in innovation development of Ukraine is offered.

Ключові слова: інновації, конкуренція, конкурентоспроможність, інноваційна діяльність, економічне зро�
стання.
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Підприємства, які не змогли оцінити важливість інно%

ваційної діяльності та впровадження інновацій, як пра%

вило, втрачають конкурентоспроможну нішу. Саме но%

вовведення можуть забезпечити підприємству достатні

конкурентні переваги, створити умови для зміцнення

його ринкових позицій та стабільного розвитку. Особ%

ливої актуальності набуває це питання в умовах глоба%

лізації ринків.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Значний вклад у дослідження питань підвищення кон%

курентоспроможності підприємств за рахунок проведен%

ня інноваційної діяльності, внесли такі провідні економі%

сти, як: Ільєнкова С.Д., Крупка М.І., Лєбєдєва Н.Н., Пеліхов

Є.Ф., Б. Санто, Б. Твіст, Й. Шумпетер, М. Портер, Фатхут%

дінов Р.А., Доценко Ю.П., Іванов Ю.Б., Федулова Л.І., Пав%

лова В.А., Пересада А.А. та інших. Разом з тим питання

підвищення рівня конкурентоспроможності за рахунок

інновацій потребують подальшого дослідження.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою роботи є систематизація підходів щодо розг%

ляду інноваційної діяльності вітчизняних підприємств як

провідного чинника забезпечення конкурентоспромож%

ності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Інноваційна діяльність промислових підприємств стає

тією рушійною силою, яка здатна забезпечити конкурентос%

проможність підприємств на внутрішньому та зовнішньому

ринках. Основною умовою забезпечення економічного роз%

витку на мікро%, мезо% та макрорівнях має бути зважена,

ефективна інноваційна діяльність. Використання сукупності

інноваційних факторів%ресурсів в процесі розвитку еконо%

міки на будь%якому її рівні забезпечує перехід на якісно но%

вий тип розвитку, який надає можливість забезпечити еко%

номічну стійкість та конкурентоспроможність.

Досліджуючи наукові праці, присвячені питанням іннова%

ційної діяльності підприємств, можна зробити висновок, що

як у світовій, так і у вітчизняній практиці не існує єдності щодо

визначення змісту поняття "інноваційна діяльність". Система%

тизація підходів до визначення змісту інноваційної діяльності

показала, що серед авторів відсутня єдина думка щодо сут%

ності інноваційної діяльності, оскільки вона розглядається як

(таблиця 1): діяльність; захід; дія; розроблення та реалізація;

досягнення стану; спосіб; система; процес; праця; види робіт.

Таким чином, інноваційна діяльність являє собою ком%

плекс економічних, технічних, правових, соціальних за%

ходів, пов'язаних із розробкою, впровадженням та вико%

ристанням інновацій, який має на меті досягнення певного

економічного та / або соціального ефектів [14].

Важливе місце інноваціям як фактору економічного

зростання надає й засновник теорії конкурентних переваг

М. Портер. Описуючи зміст конкуренції і пояснюючи питан%

ня досягнення підприємствами успіху на міжнародних рин%

ках, вчений стверджує, що досягнення конкурентних пере%

ваг досягається саме завдяки інноваціям, які розуміє в ши%

рокому змісті — від крупного технологічного прориву до

нових методів праці, використання нових технологій [15, с.

215—219]. М. Портер зазначає, що інновації є результатом

незвичайних зусиль та можуть з'являтись як з нових ком%

паній, так і в існуючих, або ж виникати в результаті розши%

рення сфери діяльності підприємств, використанні нових ре%

сурсів, приходити з інших країн. Вчений підкреслює, що кон%

куренти одразу ж обійдуть любу компанію, яка припинить

вдосконалення та впровадження інновацій [15, с. 217].

Таким чином, згідно з теорією конкурентних переваг

досягнення конкурентоспроможності, економічного зро%

стання є можливим лише при постійному удосконаленні та

впровадженні інновацій.

Для визначення рівня та потенційних можливостей

інноваційного розвитку країни, а отже, й показника стану

інноваційного підприємництва у світі використовується

розрахунок глобального індексу інновацій (The Global

InnovatioIndex — GII).

Глобальний індекс інновацій — це глобальне до%

слідження та супроводжуючий його рейтинг країн світу за

рівнем інноваційності, які розраховуються за методикою

міжнародної школи INSEAD (Франція) з 2007 р.

Таблиця 1. Систематизація підходів щодо визначення інноваційної діяльності
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Україна в 2015 році зайняла 64 місце з глобальним

інноваційним індексом 36,45, у 2014 р. — 63 місце з індек%

сом 36,26, піднявшись з 71 місця (із 142 країн) у 2013 р. з

індексом 35,78. Проте для нашої країни цей рейтинг є не%

задовільним, не дивлячись на позитивну динаміку, адже

показник інноваційного потенціалу України (Innovation

Input Sub — Index) складає 38,2, тоді як його використання

(Innovation Output Sub — Index) — 34,4, тобто ефективність

складає 90% [16].

На сьогоднішній день, за різними оцінками, частка

інноваційних підприємств в Україні становить біля 14,5%,

що є недостатньою кількістю для ефективного сучасного

розвитку країни в цілому.

Під конкурентоспроможністю розуміється "здатність

підприємства виробляти товари або послуги, які можуть кон%

курувати на світовому ринку". У свою чергу під інновацією

розуміється "впровадження нової або суттєво поліпшеної

ідеї, товару, послуги, процесу або практики, яка призначе%

на для отримання поліпшеного результату" [17, с. 104].

Найважливішим джерелом створення і утримання кон%

курентних переваг підприємства є виявлення і використан%

ня нової науково%технічної продукції при здійсненні інно%

ваційної діяльності, яка є результатом інтелектуальної, на%

укової і інженерно%технічної творчості фахівців. Висока

конкурентоспроможність дозволяє отримувати прибутки і

набутки, що зможе зацікавити інвестора як постійного і

надійного партнера, для забезпечення стабільного розвит%

ку підприємства.

В умовах високої динамічності конкурентного середо%

вища для отримання високої конкурентної позиції необхі%

дним є впровадження інновацій.

Спроможність підприємства до інноваційного розвит%

ку обумовлюється інноваційним потенціалом підприємства,

тобто його здатністю реалізовувати інновації у межах об%

раного стратегічного напрямку розвитку. Можливість

здійснювати інноваційну діяльність визначається потенц%

ійною спроможністю підприємства до інноваційного роз%

витку та сукупністю умов, що сприяють чи, навпаки, пере%

шкоджають реалізації інновацій.

Готовність підприємства до здійснення інноваційної діяль%

ності визначається спроможністю до інноваційного розвитку і

можливістю його реалізації, а також наявністю спонукально%

го мотиву до реалізації інновацій, який може бути охарактери%

зований як сприйнятливість підприємства до інновацій.

Основними причинами низького сприйняття іннова%

ційних процесів можна назвати [18, с.12]:

— низький технічний рівень виробничих фондів під%

приємства;

— нестача інженерно%технічних та робочих кадрів ви%

сокої кваліфікації, здатних сприймати та використовувати

нововведення;

— протидія з боку працівників підприємства до ново%

введень;

— небажання керівників приймати рішення, пов'язані

з додатковим ризиком та відповідальністю;

— нестача інвестицій в розвиток інноваційної інфрас%

труктури.

Підприємства які впроваджують інновації постійно зна%

ходяться в зоні підвищеного ризику. Зростання прибутку,

зменшення витрат, розширення ринків збуту стимулюють

підприємства впроваджувати конкурентоспроможні інновації.

Важливою ознакою інновації в умовах ринкового гос%

подарювання є новизна споживчих властивостей.

Згідно з Законом України "Про інноваційну діяльність"

до основних видів інноваційної діяльності належать [1]:

— підготовка та організація виробництва, яке охоплює

придбання виробничого обладнання, зміни в них для ство%

рення нового технологічного процесу;

— маркетинг нових продуктів, що передбачає види

діяльності, пов'язані з випуском нової продукції на ринок;

— придбання технології у вигляді патентів, ліцензій,

розкриття ноу%хау, торгових марок, конструкцій тощо.

Підсумовуючи найактуальніші пропозиції, основними

шляхами розвитку інноваційного потенціалу вітчизняних

підприємств та загального покращення рівня інноваційно%

го розвитку України в цілому, повинні стати [19]:

— вдосконалення нормативно%правової бази розвит%

ку інноваційної системи України;

— формування інноваційно%орієнтованої структури на%

ціональної економіки;

— створення ринку інноваційної продукції, на якому

буде забезпечений належний рівень захисту інтелектуаль%

ної власності;

— сприяння розвитку організаційно%фінансової складо%

вої інфраструктури інновацій із забезпечення злагодженості

ланцюжка: "наука — технологія — виробництво — ринок";

— прискорене впровадження нововведень;

— держзамовлення на інноваційні продукти;

— трансфер технологій зі сфери ВПК;

— визначення і підтримка територій інноваційного роз%

витку;

— упорядкування технопарків, створення наукових ла%

бораторій, інноваційних фондів з залученням інституціо%

нальних інвесторів;

— створення мережі малих інноваційних підприємств;

— здійснення тиску на суб'єкти господарювання че%

рез введення санкцій на використання застарілих продукції

та технологій;

— створення ефективної системи телекомунікацій,

інтеграція в світовий ІТ%простір;

— цілеспрямована підготовка кадрів, менеджерів інно%

ваційної діяльності;

— активне співробітництво органів влади як між со%

бою, так і з підприємницькими, науковими і бізнес%

освітніми секторами економіки;

— загальний розвиток інноваційної культури су%

спільства.

Отже, інновації мають суттєвий вплив на конкурентосп%

роможність як бізнесу зокрема, так і економіки в цілому.

Щодо інноваційної діяльності підприємств України, то в пе%

ріод перебудови економіки вона зазнала негативних змін і

потребує реформування за такими основними напрямами:

— економічний (збільшення державного фінансуван%

ня, зниження податкового тиску інше);

— нормативне — правовий (врегулювання законодав%

чих і нормативних актів, що стосуються інноваційної діяль%

ності підприємств);

— соціальний (підвищення оплати праці працівників

освіти і науки, покращення умов їх праці).

Зазначені вище напрями реформування стосуються в

першу чергу держави, проте варто підкреслити і роль са%

мих підприємств, які повинні стимулювати та заохочувати

інноваційну діяльність, підвищувати рівень інноваційної

культури.

ВИСНОВКИ ТА ПОДАЛЬШІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Отже, інноваційна діяльність є комплексом економіч%

них, технічних, правових, соціальних заходів, пов'язаних

із розробкою, впровадженням та використанням інновацій,

який має на меті досягнення певного економічного та /

або соціального ефектів.

Інноваційна діяльність є важливим чинником конкурен%

тоспроможності вітчизняних підприємств. Досить актуаль%

ним є питання підвищення інноваційного потенціалу

підприємства, що сприятиме активізації інноваційної діяль%

ності та підвищенню рівня конкурентоспроможності.
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