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ІННОВАЦІЇ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ
Вступ. Одним із найважливіших завдань розвитку
національної економіки України сьогодні є стимулювання та забезпечення стійкого економічного зростання, вихід на зовнішні ринки, а також створення
бізнес-середовища, сприятливого для впровадження
інноваційних проєктів. Розвиток інноваційного бізнес-середовища залежить від системної роботи уряду,
державно-приватного партнерства, підприємницьких
ініціатив та наукової діяльності. Підтримка підприємництва повинна супроводжуватися ефективним використанням фінансових інструментів та інновацій. Уряд
повинен гнучко й, оптимізуючи бюрократичні процеси, відігравати ключову роль у активізації інноваційного розвитку підприємств, що у глобальних умовах є
ключовим фактором підвищення міжнародної конкурентоспроможності (КСП) країни в цілому.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Протягом
багатьох років у наукових працях приділяється значна
увага розвитку теорії, методології, інформаційного та
аналітичного забезпечення управління інноваціями, а
також розвитку бізнес-середовища національних економік країн, зокрема України.
Так, І. Ломачинська та І. Підгірна [1] вважають,
що в контексті технологічних змін та глобалізації,
важливо використовувати інноваційний потенціал,
щоб забезпечити розвиток національної економіки.
Аналіз впливу елементів інноваційного потенціалу на
ВВП та експорт у країнах ЄС показав, що найбільший
вплив на КСП розвинених країн ЄС здійснюють наукові, фінансові і людські ресурси. М. Вакулич [2] досліджує інноваційний клімат України та вказує на
важливість залучення саме інвестицій з-за кордону з
метою його покращення. Л. Дмитришин та О. Зварич
[3] пропонують методичний підхід до визначення ступеня ефективності інновацій в ієрархічному регіональному розрізі, що базується на використанні багатовимірних статистичних інструментів аналізу. Я. Панас і С. Ткач [4] стверджують, що більшість показників національних економік країн ЄС можуть слугувати
Україні лише прикладом стратегічних характеристик,
а не базою порівняння для формулювання коротко- чи
середньострокових планів інноваційного розвитку.
Д. Завадська [5] зазначає, що монетаристи обґрунтували роль грошово-кредитної політики як основного інструменту, що визначає рівень економічної
активності та можливість фінансування інновацій.
А. Руснак та С. Прохорчук [6] стверджують, що Україні потрібно брати участь у потужних ініціативах щодо
інновацій, які впроваджуються в ЄС. Б. Шуба й А. Соцький [7] пишуть, що фінансова підтримка інновацій-
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ного малого бізнесу базується на його орієнтації і має
різні джерела фінансування. Причому, капіталізація
нематеріальних активів малого бізнесу у вигляді інтелектуального капіталу забезпечує використання
фінансових інструментів на економічному ринку.
О. Жилінська, М. Ситницька та А. Вікулова [8] визначили основні принципи, на яких повинен базуватись
інноваційний потенціал у дослідницьких університетах. В. Качурінер та М. Грушко [9] стверджують, що в
рамках інтеграційних процесів для України, виникла
потреба у формуванні власної інноваційної моделі розвитку вітчизняної економіки. В. Ляшенко та Л. Ковчуга [10] пропонують інтегральну оцінку інноваційної
діяльності вітчизняних промислових підприємств порівняно з іншими інноваційно-активними підприємствами за окремими галузями з метою виявлення їх
досягнень чи відставань.
На думку Ю. Лазаренко, сучасні компанії не можуть вижити на ринку в довгостроковій перспективі
без динамічних інноваційних можливостей розробляти
нові компетенції з адаптації до мінливих бізнес-середовищ. Фактори допомагають переходити з «закритої»
інноваційної моделі, яка орієнтована переважно на
внутрішні дослідження та розробки, до «відкритої»
інноваційної практики, заснованої на принципі структурованої взаємодії кількох партнерів, що беруть участь у бізнес-екосистемі для спільного розвитку інноваційних продуктів [11]. П. Латковський та А. Марущак [12], аналізуючи відносини ЄС-Україна, стверджують, що країнам потрібно знайти правильний баланс між ефективною державою та сильними демократичними організаціями, що здатні забезпечити
справжню відповідальність своїх керівників.
Питання КСП сьогодні також детально вивчають
багато зарубіжних та вітчизняних науковців та практиків. Так, автори підручника [13] системно аналізують
КСП різних об’єктів на усіх рівнях, зокрема й країн, а
Т. Хворост [14] досліджує КСП вітчизняної економіки.
Роль інновацій у забезпеченні КСП останніми
роками теж дедалі більше актуалізується. Так, В. Антощенкова [15] стверджує, що конкурентоспроможна
економіка вимагає формування інноваційної екосистеми, де інновації інтенсифікуються на всіх рівнях, і
задіяні всі зацікавлені сторони; адже саме інновації,
пов’язані з високотехнологічним виробництвом, є
ключовим фактором забезпечення сильних глобальних
позицій.
Ю. Лупенко та Н. Патика [16] довели, що конкурентоспроможними в міжнародній торгівлі сьогодні
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стають не ті країни, що забезпечені природно-кліматичними чи людськими ресурсами, а які активно розвивають і впроваджують у практику інноваційні технології.
Ю. Полякова [17] узагальнює засади взаємообумовленості інноваційного розвитку та КСП, формує
методологічні основи стратегічного програмування
розвитку регіонів, включаючи використання інноваційного чинника посилення конкурентних переваг,
аналізує відмінності стратегій інноваційного розвитку
країн ЄС і України, пропонує організаційно-економічні інструменти інтеграції України та ЄС в інноваційній сфері тощо.
Н. Скоробогатова [18] систематизує фактори, які
впливають на міжнародну КСП країн на макро- та
мікрорівнях. При цьому визначено, що країни, які є
інноваційними лідерами шляхом застосування таких
інструментів Індустрії 4.0, як управління життєвим
циклом товару, інтернет речей, кіберфізичні системи,
обробка великих даних, розумне підприємство та
місто, хмарні обчислення, адитивне виробництво,
краще реалізували свої конкурентні переваги за рахунок підвищення КСП товарів та підприємств.
Попри значний обсяг наукових праць за тематикою, все ж актуальною залишається потреба у визначенні можливостей підвищення міжнародної КСП України на сучасному етапі шляхом активізації її інноваційної складової.
Метою статті, власне, й є визначення впливу
інновацій на КСП України в сучасних умовах та перспектив її підвищення.
Виклад основного матеріалу. В умовах все більше
глобалізованого економічного середовища країни стикаються з різними ризиками та можливостями, пов’язаними з КСП. Інтенсивність та напрямки руху товарів, послуг, робочої сили та капіталу між відкритими
економіками зростають і стають більш нестабільними
з позитивними наслідками для одних та негативними
для інших економік та країн, що все більше уваги
приділяють різним міжнародним рейтингам КСП та
прагнуть покращити відповідну політику своєї країни
в пошуках шляхів її підвищення. На світовому рівні
міжнародні економічні організації сприймають підвищення КСП країн як необхідну умову стабільності й
зростання світової економіки та більш глибокої інтеграції економік, що розвиваються, у міжнародні економічні процеси. Міжнародні порівняння КСП країн
широко використовують із метою визначення можливостей бізнесу, а також відносного добробуту нації, що
в свою чергу допомагає формувати подальші очікування від політики уряду.
Існують різні міжнародні методики рейтингування країн за КСП. Одним із найпоширеніших серед
них є Індекс глобальної конкурентоспроможності

(ІГК) Всесвітнього економічного форуму, що включає
12 показників, а саме: якість інститутів, інфраструктуру, макроекономічну стабільність, здоров’я і початкову освіту, вищу освіту та професійну підготовку,
ефективність на ринку товарів і послуг, ефективність
на ринку праці, розвиненість фінансового ринку, КСП
компаній та інноваційний потенціал. За останні декілька років позиція України за ІГК погіршилась.
Протягом 2017-2019 рр. рейтинг країни знижувався на
2 позиції щороку та станом на 2019 р. склав 85 позицію серед 141 країни [19-21].
Аналізуючи складові ІГК, відзначимо, що інфраструктура відіграє вирішальну роль у підвищенні міжнародної КСП країни. Її вдосконалення приводить до
більш плавного переміщення людей, продуктів та послуг, що сприяє швидшій доставці товарів та послуг.
Ділове середовище повинно бути таким, щоб
воно покращувало координацію між організаціями
державного сектору. Найкращі методи включають надання підтримки та стимулів для науково-дослідної
діяльності, розвитку людських ресурсів та освіти,
заохочення інновацій, сприяння вдосконаленню промислових блоків та підвищення продуктивності малих
та середніх підприємств.
Висока загальна продуктивність факторів виробництва є підґрунтям економічного зростання і показує
синергію та ефективність використання капіталу та
управління персоналом, сприяє зростанню КСП країни.
Важливе значення мають також кампанії з підвищення продуктивності, оскільки вони сприяють поінформованості громадськості та надають механізми для
використання інструментів та методів підвищення
продуктивності.
Одним із ключових факторів впливу є посилення
науково-дослідної діяльності, яка сприяє творчості,
інноваціям та технологічному розвитку. Стратегічне
значення має вдосконалення можливостей підприємств стати більш продуктивними постачальниками та
експортерами.
Сьогодні інновації визначають як нові напрямки
використання наявних ресурсів бізнесу, нову продукцію, нові методи виробництва, нові постачальники або
джерела сировини, використання нових ринків збуту
та ін. Інновації є важливим інструментом підприємця
у створенні й підтриманні конкурентного потенціалу
бізнесу, а отже — формуванні міжнародної КСП кожної країни зокрема.
На основі проведених досліджень можна стверджувати, що для України протягом 2018-2019 рр. інноваційний потенціал (за ІГК) був індикатором із найнижчими позиціями. Оцінювання його складових наведено у таблиці та на рис. 1.
Таблиця

Вплив інноваційного потенціалу на КСП України за (ІГК) у 2018-2019 рр.
Показники

Значення
показника

Бал*

2

3

4

5

6

7

-

58

-

40,1 ↑

60

Німеччина

-

-

-

40,3 ↑

70

Сінгапур

2018
1
1. Інноваційний потенціал
(0-100)
1.1. Взаємодія і різноманітність (0-100)

132

Країна з найвищим показником

Ранг/140

Значення
показника

Ранг/141
2019
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1
1.1.1. Різноманітність робочої сили (1-7)
1.1.2. Стан розвитку кластерів (1-7)
1.1.3. Міжнародні спільні
винаходи (од./млн осіб)
1.1.4. Співпраця
мультистейкхолдерів (1-7)
1.2. Дослідження та розвиток (0-100)
1.2.1. Наукові
публікації
(індекс)
1.2.2. Патентні
заявки
(од./млн осіб)
1.2.3. Витрати на дослідження і розробки (% ВВП)
1.2.4. Якість науково-дослідних інститутів (індекс)
1.3. Комерціалізація (0-100)
1.3.1. Досвідченість споживачів (1-7)
1.3.2. Заявки на торговельні
марки (од./млн осіб)

2

3

4

5

6

Закінчення таблиці
7

4,5

62

4,6

60,4 ↑

59

Сінгапур

3,2

106

3,5

40,9 ↑

96

Італія

0,5

56

0,53

13,0 ↑

55

5 країн

3,7

56

3,8

47,0 ↑

58

Ізраїль

-

-

-

31,1 ↓

59

Японія

215,7

50

229,3

80,6 ↑

50

9 країн

1,41

62

1,56

17,3 ↑

62

8 країн

0,6

56

0,4

15,0 ↓

67

7 країн

0,04

44

0,04

11,8 ↑

44

7 країн

-

-

-

57,6 ↑

60

Люксембург

3,4

74

3,6

44,0 ↑

65

Корея

653,88

60

744,49

71,2 ↑

59

7 країн

* Бали за шкалою від 0 до 100, де 100 показує оптимальну ситуацію або «межу», стрілки вказують напрям зміни
балу у порівнянні з попереднім періодом.
Складено авторами на основі джерел [20-21].

Рис. 1. Порівняння значень складових інноваційного потенціалу України (за ІГК)
у 2018-2019 рр. (за шкалою 0-100)
Побудовано авторами на основі джерел [20-21].

Найбільш позитивний ефект серед елементів, що
впливають на інноваційний потенціал України відповідно до ІГК, здійснюють такі його складові показники, як наукові публікації, заявки на торговельні
марки та різноманітність робочої сили.
Натомість, значно гальмують здатність до інновацій такі складові, як якість науково-дослідних інститутів, міжнародні спільні винаходи, а також зменшення витрат на дослідження і розробки. Зауважимо,
що низька якість науково-дослідних інститутів зумовлена, насамперед, неефективним використанням
бюджетних коштів, що ускладнює проведення фундаментальних досліджень у різних галузях. До основних
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проблем, що стосуються звітування головного розпорядника бюджетних коштів, можна віднести той факт,
що форми звітів, які використовуються науковими установами, є недосконалими та не дозволяють належним чином оцінити якість їх діяльності. Важливо зазначити, що дуже часто формування пріоритетних напрямків досліджень у зазначених установах відбувається недостатньо обґрунтовано, що призводить до недоцільного використання ресурсів та зниження міжнародної КСП України загалом.
Характерною особливістю розвинених країн світу
є відносно високі витрати на дослідження та розробку
інновацій. Ці країни поділяють на три групи залежно
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від їх інноваційної політики. До першої групи належать країни, зорієнтовані на розвиток інновацій, їх
впровадження та претендування на місце лідера в галузі інноваційних розробок, а також на підтримку наукового потенціалу (США, Франція та Великобританія). Друга група — країни, де створено сприятливі
умови для розвитку інноваційної діяльності, інноваційного потенціалу (Швейцарія, Швеція, Німеччина).
Третя група — країни, які сприяють стимулюванню
інноваційного розвитку та координують інновації
(Японія та Північна Корея) [22]. Вважаємо, що до цієї
групи також можна віднести й Україну, оскільки на
даному етапі відбувається багато процесів із розвитку
інноваційних галузей.
За результатами The 2019 European innovation
scoreboard [23] країни ЄС за результативністю інноваційної діяльності поділено на такі 4 групи: 1) інноваційні лідери (Швеція, Фінляндія, Данія, Нідерланди,
Естонія, Ірландія); 2) сильні новатори (Люксембург,
Великобританія, Німеччина, Бельгія, Австрія, Франція); 3) помірні новатори (Португалія, Чехія, Словенія,

Словаччина, Кіпр, Мальта, Італія, Латвія, Литва, Угорщина, Польща, Іспанія); 4) скромні новатори (Румунія, Болгарія). У 2019 р. ЄС на глобальному рівні перевершив США, розрив щодо Бразилії, Індії, Росії та
Південної Африки залишається значним. Однак ЄС
втрачає позиції щодо Японії та Південної Кореї, а Китай наздоганяє ЄС втричі швидше, ніж зростає інноваційна діяльність Союзу. В окремих сферах інновацій
найкращими країнами ЄС є: Данія — людські ресурси
та сприятливе для інновацій середовище; Люксембург — привабливі дослідницькі системи; Франція —
фінанси та підтримка; Німеччина — фірмові інвестиції; Португалія — інноватори МСП; Австрія — зв'язки;
Мальта — інтелектуальні активи; Ірландія — вплив на
зайнятість та збут [23].
Відповідно ж до Глобального індексу інновацій,
який враховує 80 критеріїв та дозволяє проводити щорічний моніторинг інноваційної діяльності країн (129
у 2019 р.), рейтинг інноваційної діяльності України у
світі зменшився протягом 2019 року (рис. 2).
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Рис. 2. Динаміка рейтингу України за Глобальним індексом інновацій у 2013-2019 рр.
Побудовано авторами на основі джерела [24].

Завдяки більш детальному дослідженню інноваційного потенціалу та відповідних показників, можна
побачити, що якість вітчизняного державного регулювання у цьому напрямі є досить слабкою і вимагає
відповідних дій влади та вжиття необхідних заходів
щодо вдосконалення показників.
На сьогодні інноваційне законодавство України
включає понад тисячу нормативно-правових актів, що
регулюють ту чи іншу сферу інноваційної діяльності.
Однак законодавство України є складним і містить як
нормативно-правові акти України, так і міжнародні
правові акти, учасниками яких є Україна. Аналізування законодавства України про інновації свідчить
про відсутність узгодженої системи стимулювання
інновацій. Незважаючи на значну кількість ініціатив
щодо вдосконалення, українське законодавство щодо
інновацій досі залишається недосконалим і потребує
систематизації й адаптування до міжнародних стандартів, у першу чергу ЄС.
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У сучасних умовах одним із ключових пріоритетів
України є інтеграція до Європейського дослідницького простору. Це можливо завдяки двосторонній міжнародній співпраці з країнами, що є членами ЄС, країнами східного партнерства, а також участі України у
Рамковій програмі ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт 2020». Підсумовуючи 446 конкурсів програми
«Горизонт 2020», що відбувались протягом 20142019 рр., можна побачити, що для 117 українських організацій-учасників передбачено фінансування у розмірі 17,232 млн євро для 90 проєктів, 9 з яких координують українські організації. Протягом цього періоду
1190 українських установ підготували та подали для
участі 915 пропозицій проєктів. 117 українських організацій беруть участь у проєктах, загальна вартість
яких становить близько 465 млн євро [25].
Українські університети і наукові установи активно беруть участь у двосторонньому науково-технічному співробітництві в рамках міжурядових угод.
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У 2019 р. вітчизняні вчені виконували 119 білатеральних проєктів разом із іноземними науковцями з 12
країн, серед яких більша частина є членами ЄС, а також Індії, Китаю, Кореї, Білорусі, США. У порівнянні
з попереднім роком кількість проєктів такого типу
збільшилась майже на чверть.
Сьогодні Україна є асоційованим учасником
Програми наукових досліджень та навчання «Євратом», Міжнародної європейської інноваційної науково-технічної програми «EUREKA», програми НАТО
«Наука заради миру» та ін. Також налагоджена співпраця українських дослідницьких організацій та університетів із міжнародними організаціями та фондами, а саме Українським науково-технологічним
центром (УНТЦ), Європейською організацією з ядерних досліджень (ЦЕРН), Науковим комітетом з антарктичних досліджень (СКАР) тощо.
Завдяки процесу глобалізації, що впливає, в тому
числі, на наукову сферу, інформація, що стосується
результатів наукових досліджень має бути доступна українським науковцям. У травні 2019 р. завдяки МОН
усі українські державні чи комунальні заклади вищої
освіти та наукові установи отримали можливість доступу до визнаних міжнародних баз даних Scopus та
Web of Science за кошти бюджету. Станом на жовтень
2019 р. відповідний доступ отримали вже 394 українські комунальні заклади вищої освіти та наукові установи [25].
У контексті проведених досліджень слід відзначити й важливість рівня інноваційності вітчизняних
суб’єктів господарювання.
Видання «Mind.ua» спільно з «KPMG Україна» та
платформою відкритих інновацій «RE:ACTOR» провели дослідження та створили Індекс інновацій українських компаній (Mind Innovation Index) [26], аналізуючи рівень інноваційності, здатність змінюватись чи
швидко адаптуватись та відповідати викликам часу
50 найбільших українських компаній у 10 різних галузях. Цей Індекс інноваційності не має на меті визначити найбільш інноваційні компанії чи створити рейтинги на основі конкуренції між ними, а прагне проаналізувати, чи великі компанії в Україні є готовими
до змін, визначити досягнення чи недоліки для подальшого прогнозу перспектив діяльності.
Відповідно у 2019 р. було виявлено такі ключові
тенденції інноваційної діяльності вітчизняних компаній: 1) найслабше місце українських компаній — бізнес-моделі; 2) за браком інновацій доцільно автоматизувати бізнес-процеси; 3) споживачі не завжди реагують на інновації; 4) державні компанії набагато повільніше впроваджують інновації, ніж приватні; 5) цифрова трансформація неможлива без одночасної зміни
корпоративної культури; 6) майбутнє взаємодії зі споживачем — у використанні дата-аналітики задля створення нового емоційного досвіду.
Завдяки проведеному дослідженню [26], «Mind.
ua» та «KPMG Україна» визначили 10 галузей української економіки, що найбільше змінились протягом
останнього часу або мають тенденції до значних змін
завдяки розвитку та впровадженню інновацій у конкретній галузі або суміжних із нею сферами. Також на
основі Індексу інноваційності українських компаній
було визначено його еталонний рівень для кожної галузі зокрема.
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Висновки. В сучасних умовах господарювання
інновації є важливим фактором КСП. Товарні інновації, інноваційні процеси чи бізнес-моделі дозволяють
бізнесу збільшити частку ринку, формувати стратегічні
конкурентні переваги, що має позитивні результати не
лише для певної організації, але й для всієї національної економіки.
Підвищення КСП на основі розвитку інновацій — це не здатність чи привілей лише країн із високим рівнем доходу. Країни, що розвиваються, також
прагнуть втілювати відповідну політику з метою збільшення своїх інноваційних можливостей. Інноваційна
політика розробляється залежно від потреби країн, а її
вплив відрізняється навіть, якщо рівень розвитку країн
однаковий. Деякі країни, що розвиваються, постійно
вдосконалюють свій інноваційний потенціал, що позитивно впливає на їх КСП.
Із метою підвищення рівня інноваційної складової КСП України підприємствам доцільно активізувати розвиток та автоматизацію власних бізнес-процесів, що дозволить впровадити у діяльність новітні технології та відповідно покращити фінансові результати.
А перспективи активізації експорту, зокрема на ринку
ЄС, є суттєвим стимулом для підприємств. З метою ж
вдосконалення процесів та діяльності науково-дослідних інститутів загалом доцільно розширювати співробітництво між організаціями з різних галузей за найбільш перспективними напрямками. При цьому важлива орієнтація на названі вище чинники й показники
формування інноваційного потенціалу, що оцінюються в міжнародних рейтингах країн, та світових лідерів у сфері інноваційного розвитку.
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