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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Економічно розвинуті країни вивчають рейтинги конку�

рентоспроможності, аналізують показники і змагаються за
лідерство на глобальних ринках, при цьому не тільки сиро�
вини і ресурсоємних товарів, але й (найбільш інтенсивно)
нових технологій і знань. Дослідження показують, що ринків
з конкурентною структурою в Україні лише 59,9% (з мож�
ливою ефективною конкуренцією, яка не завжди може бути
реалізована через інституційні обмеження), 10,4% склада�
ють олігопольні ринки, 22,8% — ринки з ознаками доміну�
вання і 7,3% — монополії (здебільшого це інфраструктурні
послуги і адміністративні послуги державних органів) . Ук�
раїна конкурує у світі на ресурсно�факторно�ціновому рівні,
тоді як розвинуті країни вже досягають рівня інноваційної
конкурентоспроможності. За рівнем конкурентоспромож�
ності ринків Україна нагадує США зразка 1940 р.

Конкурентоспроможність відрізняється від звичайних
економічних показників тим, що завжди включає довгост�
роковий аспект розвитку, яким можна управляти. Отже, кон�
курентоспроможність країни — це здатність досягати і
підтримувати високі темпи економічного росту, які характе�
ризуються постійним приростом рівня валового внутрішнь�
ого продукту на душу населення. Іншими словами, це те,
яким чином створюється і підтримується макроекономічне
середовище, що забезпечує конкурентоспроможність своїх
економічних суб'єктів. Висока конкурентоспроможність
призводить до високого рівня якості життя населення.

Згідно з аналізом М. Портера конкурентоспроможних
галузей і підприємницьких структур дев'яти найбільш про�
мислових країн, безперервна модернізація виробництва на
основі реалізації стратегічних інновацій (високі технології і
системи машин, обладнання, що їх забезпечують, відповідні
способи організації праці, виробництва, маркетингового
обслуговування) є джерелом стійкої конкурентної перева�
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ги не тільки підприємницьких структур і галузей, але і країн,
в яких створені відповідні умови динамічно стійкого відтво�
рення інноваційно�підприємницького типу. Зростання інно�
ваційного підприємництва на сьогодні все більше розгля�
дається як важливий інструмент розвитку і трансформації
економічної системи в умовах сучасного розвитку і важли�
вий ресурс у забезпеченні конкурентної переваги. Досвід
інноваційно активних підприємств показує, що впроваджен�
ня інновацій суттєво впливає на їх економічні показники:
понад 90% таких підприємств одержали приріст обсягів
випуску, 40% замінили застарілу продукцію на нові її види,
понад 30% — знизили матеріало� та енергомісткість про�
дукції, 25% — впровадили нові технології природоохорон�
ної спрямованності. Але фінансові труднощі, недоступність
і низький рівень комерціалізації науково�технічних досяг�
нень більшості галузей, відсутність економіко�правових ме�
ханізмів отримання нових технологій у власність призводять
до втрат конкурентних переваг підприємств як на внутріш�
ньому, так і на світових ринках. Тому пошук нових можли�
востей і механізмів у розробці й освоєнні інновацій вітчиз�
няними підприємствами поруч з проблемами удосконален�
ня господарювання і управління набуває виключно важли�
вого значення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
В економічній літературі значну перевагу мають праці з

питань підприємництва, в яких останнє розглядається з
організаційно�правової точки зору. Але, як показує практи�
ка, бізнес та інновації виявляються відірваними один від
одного. Тому в багатьох наукових працях широко висвітлю�
ються проблеми розвитку інноваційного підприємництва та
пропонуються шляхи їх вирішення. Дослідники проблем
інноваційної активності підприємництва єдині у висновку про
те, що найвагомішим чинником є проблема недоступності



Інвестиції: практика та досвід № 6/201250

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

фінансових коштів для авансування інноваційного процесу,
що має місце як на стадіях науково�технічних розробок, так
і на стадії впровадження інноваційних змін у виробництво.
Суперечлива інноваційна політика, несприятливий інвести�
ційний та інноваційний клімат, практика призупинення дії
окремих статей законів, які стосуються фінансування інно�
ваційної діяльності, прийняття нових законодавчих актів і
нормативно�розпорядчих документів без оцінки виконання
попередніх .

Однак, незважаючи на розробку багатьох проблемних
питань з інноваційного розвитку, в Україні вже тривалий час
спостерігається не тільки стагнація інноваційних процесів,
а навіть скорочення частки принципово нової і удосконале�
ної продукції у загальному обсязі виробництва інновацій�
но�активних підприємств. Це пов'язано з тим, що ми нама�
гаємося перенести зарубіжні інноваційні моделі розвитку
економічних процесів в українські реалії. Але не зажди роз�
роблені заходи спрацьовують, оскільки для ефективної їх
реалізації необхідно з'ясувати їх сутність, особливості їх
роботи і, відповідно, створити певні умови інституційного ха�
рактеру, тобто розробити певні правила поведінки вітчиз�
няних інноваційних підприємств на ринку. Крім того, конк�
ретні шляхи переходу до інноваційного типу відтворення і
досі залишаються предметом дискусій. Перш ніж розроб�
ляти конкретні механізми розвитку інноваційного підприє�
мництва, необхідно визначити сутність поняттям "інновац�
ійне підприємництво", з'ясувати особливості його бізнес�
процесів і основні принципи ефективного функціонування.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Виявлення сутності інноваційного підприємництва, його

відмінностей від звичайного бізнесу і, відповідно визначен�
ня основних умов здійснення цього виду діяльності як фак�
тору підвищення конкурентоспроможності економічних
суб'єктів, так і країни в цілому.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У науковій літературі дається безліч інших тлумачень

підприємництва і підприємця з економічної, правової, управ�
лінської та інших точок зору. Однак всі вони виділяють
підприємництво як особливий вид діяльності, спрямованої
на отримання прибутку, якому властиві певні ознаки:

— свобода у виборі напрямів і методів ведення діяль�
ності;

— наявність ризиків, які супроводжують бізнес�проце�
си, які бере на себе підприємець й сам несе відповідальність
за прийняті рішення;

— орієнтація на досягнення комерційного успіху (при�
бутку);

— інноваційність (спроба зробити щось нове або вдос�
коналити вже існуюче).

Підприємництво — це не просто особливий вид еконо�
мічної діяльності, в основі якого лежить самостійна ініціа�
тива, відповідальність та інноваційна підприємницька ідея.
Саме підприємництво можна назвати інновацією, оскільки
воно являє собою перетворення оригінальної ідеї людини в
нововведення, яке можна реалізувати на комерційній основі.

Для того, щоб вижити у конкурентній боротьбі на рин�
ку, підприємець повинен завжди запропонувати споживачу
щось нове. Адже відомо, що підприємець і споживач не
можуть існувати один без одного. Однак активна роль збе�
рігається за підприємцем, який може по відношенню до спо�
живача діяти одним з двох можливих способів. Перший —
це врахування інтересів споживача, які органічно поєдну�
ються з інтересами підприємця. Це результат вивчення
підприємцем існуючих, але не задоволених (або неповністю
задоволених) потреб споживача.

Оскільки дана стратегія спрямована на максимальну
віддачу ресурсів підприємства і не враховує концепції уп�

равління інноваціями, такі заходи стратегії виживання, як
жорстка регламентація структури, короткострокове плану�
вання, слабке регулювання проблемних ситуацій, як прави�
ло, призводять до зниження ефективності інновацій, ско�
рочення частки ринку.

Другий спосіб — це інтерес підприємця, який нав'язуєть�
ся споживачу. Це результат підприємницького рішення щодо
виявлення і задоволення неіснуючої потреби споживача.
Здебільшого така підприємницька активність пов'язана з
пошуком нових шляхів розвитку, напрямів економічного
прориву, стимулюванням інноваційної діяльності. Результа�
том організації виробництва, яке не частково, а повністю
основується на інновації, виступає новий (який не існує на
ринку) товар або товар з принципово новими характеристи�
ками, властивостями чи навіть сферами використання, не
традиційними для споживчого ринку. У даному випадку діє
фактор, властивий агресивній ринковій стратегії підприєм�
ництва, яка забезпечується за рахунок створення і підтрим�
ки технологічного випередження конкурентів.

Традиційне підприємництво являє собою звичайний
засіб забезпечення стратегічної переваги підприємств, для
яких інновації не є основним видом діяльності, а викорис�
товуються як засіб збереження та певного підвищення рівня
власної конкурентоспроможності. Такі підприємницькі фор�
мування можна назвати інноваційно активними, оскільки
вони здійснюють інноваційну діяльність, яка спрямована на
пошук і реалізацію нових ідей, що можуть принести додат�
ковий прибуток. Але цей тип підприємств не займається піо�
нерними інноваціями, які можуть в найближчий строк підви�
щити їх конкурентоспроможність як на внутрішньому, так і
на світовому ринках.

Інноваційне підприємництво виступає як вид бізнесу,
продуктом якого є конкретні наукові, науково�технічні та
інші результати, які можуть використовуватися як основа
нововведень в інших галузях та інших підприємствах. Саме
ці підприємницькі структури необхідно називати інновацій�
ними, оскільки їх бізнес орієнтований на постійну розробку
і реалізацію на ринку нового товару.

Інноваційне підприємництво — багатогранний вид ініціа�
тивної економічної діяльності, зв'язаної з відтворювальним
циклом інноваційного продукту. Інноваційні фірми можуть
займатися як створенням інноваційного продукту (власне
інноваційне підприємництво), так і виконувати посередницькі
функції (надання послуг, пов'язаних з просуванням іннова�
ційного продукту та його передачею від безпосереднього
творця його споживачу).

Інноваційні підприємства, як правило, стають само�
стійними господарюючими суб'єктами, якщо їх функціону�
вання дозволяє скоротити витрати, які змушені нести нау�
ково�технічні інститути і економічні суб'єкти, діяльність яких
пов'язана зі створенням інноваційного продукту чи доведен�
ням науково�технічних нововведень до можливості їх комер�
ційного використання.

Дійсно, при кількісному нарощуванні внутрішніх
трансакцій фірма може неефективно розміщувати ресурси
на створення інноваційного продукту порівняно з тим, що
може реалізувати інноваційний підприємець. Витрати від
непродуктивного витрачання ресурсів фірми можуть бути
вищими, ніж трансакційні витрати при організації цієї опе�
рації інноваційним підприємством .

В іншому випадку інноваційне підприємництво виконує
роль посередника між науково�технічною і виробничою
сферами, яка полягає у забезпеченні майже автоматичного
економічного обміну між ними без будь�яких перешкод у
конкурентних умовах. Інноваційні підприємства, крім дове�
дення продукту науково�технічної діяльності (новації) до
стану, що дозволяє його використовувати у виробничій
сфері (через створення різних об'єктів інноваційного про�
дукту), здійснюють пошук комерційного партнеру, здатно�
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го задовольнити нову латентну суспільну потребу, що може
принести прибуток .

Таким чином, інноваційні фірми виникають внаслідок
суспільної потреби у скороченні витрат, які з'являються в
процесі трансформації продукту, створеного в науково�
технічній сфері, в інноваційний продукт, створений у вироб�
ничо�комерційній сфері. Інноваційне підприємництво доз�
воляє ліквідувати деякі з витрат і скоротити виробничі вит�
рати, тобто вони виступають інституційною формою, яка
забезпечує ефективну взаємодію науково�технічних інсти�
тутів і економічних суб'єктів. Інноваційні фірми є сателіта�
ми великого бізнесу, що мають особливі режими підклю�
чення до ресурсних потоків великих корпорацій і особливі
умови збуту результатів інноваційної діяльності .

Роль інноваційного підприємництва є виключно важли�
вою в макроекономічному аспекті, адже вона полягає у по�
шуку радикальної інноваційної ідеї і здійсненні повного цик�
лу її практичної реалізації, тобто це:

— створення концепції інновації та дослідного зразка;
— організація виробництва та експериментальне вироб�

ництво;
— маркетингове випробування продукції та доопрацю�

вання концепції інновації;
— розширення виробництва,
— відпрацювання механізмів просування інноваційної

продукції тощо.
Отже, можна зробити висновок, що будь�яка інновац�

ійна діяльність є підприємницькою, оскільки їй властиві ті ж
самі ознаки:

— пошук нових ідей;
— пошук необхідних ресурсів (матеріальних, фінансо�

вих, інформаційних, інтелектуальних);
— створення і управління підприємством;
— отримання прибутку і особисте задоволення досяг�

нутими результатами.
Однак, не будь�яке підприємництво є інноваційним, а

лише те, яке дозволяє отримати прибуток у результаті ство�
рення постійного виробництва, використання чи дифузії
(розповсюдження) інноваційного продукту.

Нині про інноваційну конкурентоспроможність вітчизня�
ної економічної системи говорити рано. Це зумовлено, на�
самперед, особливістю перехідної ситуації, в якій опинилися
українська економіка. По�перше, спроба перейти до іннова�
ційної економіки робиться не за умови розвинутої традицій�
ної ринкової економіки, а перехідної, де ще існують адміні�
стративно�командні методи господарювання, в тому числі і
"примусові", а не ринкове забезпечення інноваційної діяль�
ності. По�друге, в українському суспільстві достатньо стійкі
колективістські начала. По�третє, у вітчизняній економіці ма�
ють перевагу скоріше вертикальні (держава�індивід), ніж го�
ризонтальні (індивід�індивід) зв'язки. По�четверте, у вітчиз�
няній економіці відсутні традиції власності, в тому числі й на
об'єкти інтелектуального продукту і процесу. Звідси особливі,
додаткові труднощі, які виникають у процесі розбудови інно�
ваційного підприємництва при переходу до ринку.

Інноваційна діяльність, насамперед, основується на роз�
критті властивостей людської особистості, творчих, інтелек�
туальних можливостей кожної людини і нації в цілому. Такі
властивості особистості, як здатність до аналізу і узагальнен�
ня, формування нових ідей та гіпотез, підприємництво, вип�
равданий ризик, незалежність мислення і дій, можуть розк�
ритися тільки за певних соціальних, економічних і політичних
умов, адекватного морального клімату. Крім того, для акти�
візації проявлення вищеназваних якостей їх носії повинні ко�
ристуватися у суспільстві достатньо високим престижем.

Теоретично існують два підходи. Перший — придбання
ліцензій і ноу�хау на відомі технології, види продукції і тор�
гові марки великих іноземних компаній. Другий — опора
на власний науково�технічний потенціал, на який нині дуже

малий попит з боку вітчизняної промисловості. Він є більш
перспективним, однак вимагає подолання цілого ряду фінан�
сових і організаційно�управлінських бар'єрів.

Ключ до виходу з економічної кризи полягає в освоєнні
заснованих на великих винаходах базисних інновацій, які за�
безпечують перехід до нових поколінь техніки у провідних сек�
торах економіки. Технологічний переворот можна здійснити
лише на основі включення у світовий інноваційний процес, по�
шуку і освоєнні технологічних і ринкових ніш, забезпечення
патентозахищеності конкурентоспроможної продукції.

Необхідно зрозуміти, що нині ні одна країна в світі не
може розвивати всю гаму напрямів сучасної науки і техніки;
розумніше брати за основу міжнародний розподіл і коопе�
рацію праці в цій сфері. Реалізація селективної інновацій�
ної політики повинна спиратися на розробку і виконання
програм, що охоплюють весь інноваційний процес (від фун�
даментальних досліджень до досягнення оптимального
рівня виробництва і споживання вибраного напряму піонер�
ної техніки), з організацією, яка охоплює весь сегмент світо�
вого ринку системи маркетингу, реклами, продажу, фірмо�
вого обслуговування, оновлення даного виду товарів.

ВИСНОВКИ
Інноваційне підприємництво, враховуючи його харак�

терні особливості, потребує постійної уваги і підтримки з
боку держави і суспільних організацій. Нині в Україні мож�
на спостерігати невідповідність стану розвитку інноваційної
діяльності підприємств стандартам економіки інноваційно�
го типу та завданням реструктуризації національної еконо�
міки за інноваційною моделлю розвитку. Державна підтрим�
ка повинна виражатися не тільки у виділенні коштів, а, в пер�
шу чергу, у створенні сприятливого клімату в країні, який
міг би забезпечити розвиток і ефективне функціонування
інноваційного підприємництва. У зв'язку з цим виникає не�
обхідність формування державної інноваційної політики для
сектора підприємництва, яка має задіяти певні механізми та
резерви сприяння інноваційному розвитку бізнесу.

Для забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної
економіки необхідно розробляти інноваційну стратегію,
ефективна реалізація якої можлива лише за умови сполу�
чення сучасних ринкових механізмів, державної підтримки
базисних (піонерних) інновацій і високої творчої активності
винахідників і новаторів, союзів і організацій, які захищали
б їх інтереси.

Для розбудови інноваційної конкурентоспроможності
на мікро� і макрорівнях спочатку необхідно відтворити і
модернізувати базову інфраструктуру, підвищити якість дер�
жавних установ, забезпечити належний рівень початкової
освіти і охорони здоров'я, покращити макроекономічні по�
казники.
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