
 
 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 
ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 

 

 

Ковчуга Лариса Іванівна 

 
 
 
 

УДК 330.341:338.45 (477) 
 

 

 

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЯК ЧИННИК  
ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ  

ГАЛУЗЕЙ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ 
 
 
 
 

Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління  
національним господарством 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 
дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата економічних наук 
 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2019  



 
 
Дисертацією є кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 
 
Роботу виконано в Інституті економіки промисловості Національної академії 
наук України (м. Київ). 

 
 

Науковий керівник  
доктор економічних наук, професор Ляшенко Вячеслав Іванович, Інститут 
економіки промисловості НАН України (м. Київ), завідувач відділу проблем 
регуляторної політики і розвитку підприємництва. 
 
 
Офіційні опоненти:  
доктор економічних наук, професор Касич Алла Олександрівна, Київський 
національний університет технологій та дизайну Міністерства освіти і науки 
України (м. Київ), завідувач кафедри менеджменту; 
 
кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Грига Віталій 
Юрійович, Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН 
України» (м. Київ), старший науковий співробітник відділу інноваційної 
політики, економіки та організації високих технологій.  

 
 
Захист відбудеться «20» грудня 2019 р. о 1430 на засіданні спеціалізованої 
вченої ради Д 11.151.01 в Інституті економіки промисловості НАН України за 
адресою: 03057, м. Київ, вул. Марії Капніст, 2.  
 
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту економіки 
промисловості НАН України за адресою: 03057, м. Київ, вул. Марії Капніст, 2.  
 
 
 
 
Автореферат розісланий «20» листопада 2019 р. 
 

 

 

 

 

Вчений секретар 
спеціалізованої вченої ради  

 

О.В. Лях

 



1 
 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. В умовах посилення конкуренції та глобалізації 
інноваційна діяльність є важливою складовою успішного функціонування будь-
якої галузі промисловості. Упровадження інновацій у господарську діяльність 
створює можливості для довгострокового розвитку та зміцнення конкурентних 
позицій. Однак в Україні на сучасному етапі лише шоста частина підприємств 
промисловості є інноваційно активними, що обумовлює низьку ефективність і 
конкурентоспроможність вітчизняної промислової галузі. Здійснення 
інноваційної діяльності − один з основних чинників технологічної модернізації, 
підвищення ефективності використання засобів виробництва, матеріальних і 
трудових ресурсів, що забезпечує більш високу адаптованість підприємств і 
галузей до швидких змін зовнішнього бізнес-середовища, розширює 
можливості випуску нової продукції, освоєння нових ринків збуту і формує 
умови довгострокової конкурентоспроможності. Однак поки що цей чинник 
використовується слабо.  

Інноваційний розвиток є складним процесом, який залежить від багатьох 
внутрішніх та зовнішніх для суб’єктів господарювання чинників. Інноваційні 
процеси окремо, а також у взаємозв’язку з конкуренцією досліджуються 
зарубіжними та вітчизняними науковцями. Серед зарубіжних дослідників слід 
відзначити таких як Ф. Агіон, І. Адізес, Р. Бланделл, Н. Блум, Я. Ван Дейн, 
Р. Гріффіт, К. Ерроу, Дж. Кларк, А. Кляйнкнехт, К. Крістенсен, Г. Менш, 
Д. Меткалф, Р. Нельсон, Г. Пізано, Б. Твісс, Д. Тідд, Р. Фостер, К. Фрімен, 
Й. Шумпетер, Ю. Яковець. Проблематиці інноваційного розвитку у 
промисловості присвячено праці українських учених: О. Амоші, В. Антонюк, 
Ю. Бажала, Н. Брюховецької, І. Булєєва, В. Вишневського, В. Гейця, В. Григи, 
І. Єгорова, Ю. Залознової, А. Землянкіна, А. Касич, В. Ляшенка, І. Підоричевої, 
В. Соловйова, І. Тараненко, Л. Федулової, Ю. Харазішвілі. Незважаючи на 
наявність значного наукового доробку в теорії інноваційного розвитку, даний 
напрям потребує подальших досліджень, зокрема щодо посилення  
інноваційних процесів у промисловості, формування ефективного механізму 
активізації інноваційної діяльності як основної умови високої 
конкурентоспроможності. Необхідність розв’язання цих проблем обумовила 
вибір теми дисертаційної роботи, її мету та завдання. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну 
роботу виконано відповідно до планів науково-дослідних робіт Інституту 
економіки промисловості НАН України за темами: «Модернізація економіки 
промислових регіонів України в умовах децентралізації управління» (номер 
держреєстрації 0115U001640, 2015-2018 рр.), у рамках якої систематизовано 
сутнісні характеристики інноваційного розвитку промисловості, проаналізовано 
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взаємозалежність між обсягами та складовими витрат на інноваційну діяльність 
і загальними обсягами реалізованої інноваційної продукції за видами 
промислової діяльності; «Формування інституційного середовища модернізації 
економіки старопромислових регіонів України» (номер держреєстрації 
0118U004490, 2018-2021 рр.), де використовуються обґрунтовані автором 
напрями, шляхи та механізми інвестиційного забезпечення інноваційної 
діяльності у промисловості.  

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у 
поглибленні теоретичних засад інноваційного розвитку, розробці науково-
методичних положень і практичних рекомендацій щодо активізації 
інноваційної діяльності галузей промисловості для підвищення рівня їх 
конкурентоспроможності. 

Для досягнення мети поставлено та вирішено такі завдання: 

розкрити сутність, основні параметри процесу інноваційного розвитку;  

дослідити роль інноваційної складової в системі життєвого циклу промислових 
підприємств і галузей;  

обґрунтувати взаємообумовленість інноваційного розвитку та 
конкурентоспроможності галузей промисловості; 

розробити науково-методичні підходи до оцінювання рівня інноваційного 
розвитку за видами промислової діяльності в контексті їх 
конкурентоспроможності; 

здійснити комплексну оцінку інноваційного розвитку промисловості України за 
видами економічної діяльності;  

дослідити взаємозв’язок між витратами на інноваційну діяльність та обсягами 
реалізованої інноваційної продукції; 

здійснити системну діагностику інноваційного середовища, в якому функціонує 
промисловість України; 

обґрунтувати концептуальний підхід до активізації інноваційного розвитку 
галузей промисловості та підвищення їх конкурентоспроможності; 

розробити пропозиції щодо вдосконалення шляхів та механізмів інвестиційного 
забезпечення інноваційного розвитку промисловості.  

Об’єктом дослідження є процеси інноваційного розвитку в галузях 
промисловості у зв’язку із забезпеченням їх конкурентоспроможності. 

Предмет дослідження – сукупність теоретичних, науково-методичних і 
практичних підходів до формування механізму використання інноваційного 
чинника для підвищення конкурентоспроможності вітчизняної промисловості.  
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Методи дослідження. Методологічним базисом дисертації є фундаментальні 
положення економічної науки, теорії інноваційного розвитку та конкуренції, 
наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених з проблем інновацій. Для 
вирішення поставлених завдань застосовано діалектичний, системний, логічний 
та історичний методи наукового пізнання, які забезпечують концептуальну 
єдність роботи. У процесі дослідження використано такі методи: структурно-
логічний – для формування гіпотези дослідження, побудови логіки і структури 
дисертаційної роботи; історико-логічний – для аналізу еволюції наукових 
поглядів на інноваційний розвиток та конкуренцію; наукової абстракції, аналізу 
й синтезу − для конкретизації дефініцій «новація», «нововведення», «інновація», 
«інноваційна екосистема», «конкуренція»; «конкурентні переваги», 
«конкурентоспроможність»; систематизації та класифікації – для типізації 
інновацій, групування галузей промисловості за рівнем інноваційного розвитку; 
економіко-статистичного та порівняльного аналізу – для оцінки параметрів 
інноваційної активності промислових підприємств України, виявлення тенденцій 
і проблем інноваційного розвитку; кореляційно-регресійного аналізу – для 
визначення зв’язку між інвестиціями та інноваціями; системно-структурного 
аналізу і моделювання – для розробки концептуальної моделі інноваційного 
розвитку підприємств і галузей за етапами їх життєвого циклу, теоретичної 
моделі мережевого партнерства, структурно-логічної схеми формування 
інноваційної конкурентоспроможності; комплексного емпірико-прикладного 
аналізу – для визначення напрямів, умов, механізмів інвестиційного 
забезпечення інноваційного розвитку промисловості.  

Інформаційну базу дослідження становлять вітчизняні та зарубіжні нормативно-
правові документи, публікації з інноваційної діяльності та 
конкурентоспроможності; аналітичні та статистичні матеріали міжнародних 
організацій, Державної служби статистики України, опубліковані результати 
дослідження українських і зарубіжних фахівців з проблем інноваційного 
розвитку.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в теоретичному 
обґрунтуванні та науковому вирішенні завдання щодо вдосконалення і розробки 
підходів, напрямів і механізмів активізації інноваційного розвитку галузей 
промисловості для підвищення їх конкурентоспроможності. Найбільш суттєвими 
теоретичними результатами, що визначають наукову новизну роботи, є такі: 

уперше: 
висунуто гіпотезу, згідно з якою загальний обсяг реалізованої інноваційної 
продукції та її структура (частка нової для ринку, частка реалізованої за кордон) 
залежать від різних видів інвестицій, що доведено шляхом кореляційно-
регресійного аналізу обсягів і структури витрат на інноваційну діяльність та 
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реалізованої інноваційної продукції; на цій підставі визначено шляхи і 
механізми вдосконалення інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності 
у промисловості України; 

удосконалено: 
теоретико-методологічні підходи до взаємозв’язку видів інноваційної діяльності 
зі стадіями розвитку галузей і підприємств, на основі яких розроблено 
концептуальну модель інноваційного розвитку підприємств і галузей з 
урахуванням етапів їх життєвого циклу, параметрів зовнішнього та внутрішнього 
середовища, макроекономічних стимулів, умов доцільності та здатності 
підприємств здійснювати інноваційну діяльність;  

понятійно-категоріальний апарат інноваційного розвитку, а саме: розмежовано і 
конкретизовано зміст понять «новація», «нововведення», «інновація», 
«інноваційний розвиток», які, на відміну від інших підходів, розглянуто в 
динамічному, статичному та системному вимірах, що поглибило розуміння  
комплексного характеру інноваційного процесу, дозволило вдосконалити 
типологію інновацій і розробити матрицю інновацій промислового підприємства 
за складовими інноваційної діяльності;  

теоретико-методологічні підходи до дослідження взаємозалежності між 
інноваційною діяльністю і ринковою конкуренцією, згідно з якими розроблено 
модель формування інноваційної конкурентоспроможності як результат 
використання реальних, потенційних та абсолютних конкурентних переваг;  

аналітичний інструментарій дослідження інноваційної екосистеми України, що 
дало змогу виявити та систематизувати основні її недоліки, які створюють 
перешкоди для інноваційного розвитку підприємств і галузей промисловості,  а 
також запропонувати шляхи їх усунення; 

теоретичні засади розуміння сучасної моделі інноваційного розвитку, а саме: 
доведено, що наразі активна інноваційна діяльність можлива в рамках моделі 
мережевого партнерства; розроблено логічну схему її впровадження, основні 
положення якої апробовано на підприємствах добувної та переробної 
промисловості Донецької області (дочірнє підприємство «Рутекс КЕРАМ» ТОВ 
«Рутекс КЕРАМ» і ТОВ «Керамічні маси Донбасу»);  

дістали подальшого розвитку: 
методичні підходи до оцінювання інноваційного розвитку, які викладено в 
авторській методиці оцінки, заснованій на принципах відбору статистично 
достовірних і значимих показників інноваційної діяльності, нормованих до їх 
середнього значення за сукупністю інноваційно активних підприємств 
промисловості та зведених до єдиного інтегрального індексу, що дозволяє 
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оцінити інноваційну діяльність окремої галузі промисловості порівняно з 
іншими. 

Практичне значення одержаних результатів. Теоретичні положення роботи і 
науково-методичні рекомендації мають практичне значення та знайшли 
застосування в діяльності: Департаменту залучення інвестицій Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України при підготовці пропозицій щодо 
вдосконалення законодавства у сфері інноваційного розвитку (довідки № 3902-
05/16538-07 від 16.04.2018 р.; № 3902-05/14538-07 від 05.04.2019 р.); 
Департаменту економічного розвитку і торгівлі Київської обласної державної 
адміністрації України при розробці проєкту Програми соціально-економічного 
та культурного розвитку Київської області на 2018 рік, проєктів Стратегії 
розвитку Київської області на період 2021-2027 роки та Плану заходів з її 
реалізації у 2021-2023 роках (довідки № 28-01-12/1989 від 15.11.2017 р.,  
№ 28-01-12/463 від 04.04.2019 р.); Департаменту економічного розвитку 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації при підготовці проєкту 
Програми соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської 
області на 2018 рік у частині запровадження інструментів формування 
регіональної інноваційної системи та посилення ролі промисловості в її розвитку 
(довідка № 1564/0/31-17 від 17.11.2017 р.); ТОВ «Керамічні маси Донбасу» при 
визначенні перспективних напрямів інноваційних витрат і можливостей 
залучення додаткових джерел фінансування з метою підвищення 
результативності інноваційної діяльності підприємства (довідка № 28/03/2 від 
28.03.2019 р.); ДП «Рутекс КЕРАМ» ТОВ «Рутекс КЕРАМ» при вдосконаленні 
структури витрат на інновації, що сформувалася на підприємстві (довідка № 21 
від 19.04.2019 р.).  

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною науковою 
роботою здобувача, у якій містяться авторські розробки щодо механізму 
активізації інноваційної діяльності галузей промисловості для підвищення їх 
конкурентоспроможності. Викладені положення, висновки і рекомендації 
одержано дисертантом особисто. Із наукових праць, опублікованих у 
співавторстві, в дисертації використано лише ті ідеї та положення, які є власним 
доробком автора.   

Основні результати дослідження опубліковано у 13 наукових працях загальним 
обсягом 8,87 д.а. (особисто автору належить 6,56 д. а.), з яких 1 розділ у 
зарубіжній колективній монографії, 6 статей у наукових фахових виданнях і 
виданнях, які включено до міжнародних наукометричних баз, 1 – в інших 
виданнях, 5 тез доповідей у матеріалах конференцій. Внесок здобувача в 
колективно опубліковані роботи конкретизовано у списку публікацій.  
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Апробація результатів дисертації. Основні положення, висновки та 
рекомендації дисертації доповідались і дістали схвалення на міжнародних і 
всеукраїнських науково-практичних конференціях: VІ Міжнародній науково-
практичній конференції «Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та 
практики» (м. Одеса, 2017 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції 
«Національна економіка України в умовах європейської інтеграції» (м. Дніпро, 
2017 р.); Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Економічні 
перспективи підприємництва в Україні» (м. Ірпінь, 2017 р.); ІІ Міжнародній 
науково-практичній інтернет-конференції молодих учених, аспірантів та 
студентів «Трансформаційні процеси в економіці України: глобальні та 
регіональні аспекти» (м. Львів, 2017 р.); Міжнародній науково-практичній 
конференції «Бізнес, цифрові інновації та підприємництво: стан, аналіз 
тенденцій та науково-економічний розвиток» (м. Львів, 2018 р.).  

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, 
висновків, списку використаних джерел за розділами, який включає 
237 найменувань (розділ 1 – 113 джерел, розділ 2 – 50, розділ 3 – 79 джерел), 
5 додатків, містить 22 таблиці та 25 рисунків. Основний текст дисертації 
викладено на 184 сторінках, загальний обсяг роботи становить 302 сторінки.   

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У першому розділі «Теоретико-методологічні основи дослідження 
інноваційного розвитку промисловості» систематизовано сутнісні 
характеристики інноваційного процесу, досліджено роль інновацій у системі 
життєвого циклу підприємств і галузей, обґрунтовано взаємообумовленість 
інноваційної діяльності та конкурентоспроможності промисловості.  

Промисловість є драйвером інноваційного розвитку, однак в Україні 
спостерігається низька інноваційна активність промислових підприємств. Це 
обумовлено складністю інноваційного процесу, для більш глибокого розуміння 
якого розмежовано і конкретизовано понятійний апарат. Визначено, що новацією 
є відкриття, винаходи, раціоналізаторські пропозиції, стандарти, методики, 
інструкції на нову або вдосконалену продукцію, технологію, процес. 
Перетворення новації на нововведення здійснюється шляхом її впровадження, 
що потребує маркетингових досліджень, інвестицій, підготовки виробництва до 
випуску нової продукції, організації процесу промислового виробництва 
інноваційної продукції, виведення її на ринок та реалізації. Лише впроваджена 
та освоєна ринком новація набуває форми інновації. 

На основі узагальнення різних досліджень інновації розглянуто в трьох 
вимірах – динамічному, статичному та системному, виявлено їх складний 
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комплексний характер і визначено основні ознаки: новизну, ризикованість, 
непередбачуваність, потребу в інвестиціях, комерціалізацію, дифузію. 
Розроблено підхід до типології інновацій, в основу якого покладено матричний 
принцип побудови залежно від повноти охоплення складових інноваційної 
діяльності підприємства і видів інновацій за:  
ефектом впливу на ринок, розвиток галузей та умови конкуренції між 
підприємствами – руйнуючі, трансформуючі, поліпшуючі;  
стратегією розвитку підприємства – інновації, орієнтовані на лідерство, або 
підтримуючі;  
походженням – внутрішні, зовнішні;  
джерелом конкурентної переваги – орієнтовані на зміну кривої попиту на 
продукцію підприємства, спрямовані на зміну кривої витрат, орієнтовані на 
розвиток потенціалу  підприємства.  

За ступенем новизни впровадженої інновації розрізняються підприємства-
новатори (інноваційні лідери) і підприємства-послідовники, які підхоплюють 
інновації та забезпечують їх дифузію. Доведено, що дифузія є важливим 
аспектом інноваційної діяльності та має особливе значення для країн, що 
розвиваються. Саме поширення інновацій забезпечує інноваційний розвиток 
промисловості та досягнення більш високих якісних параметрів її діяльності. 

Розроблено матрицю інновацій промислового підприємства за складовими 
інноваційної діяльності, які розглядаються як етапи здійснення інновацій, 
починаючи з маркетингових досліджень і закінчуючи виведенням продукту на 
ринок і післяпродажним сервісом. Запропонований підхід дозволяє усвідомити 
зв’язок між стратегією розвитку підприємства та цілями його діяльності, з 
одного боку, типами інновації та комплексом робіт, ними обумовлених, − з 
іншого, що уможливлює оптимізацію процесів інноваційного розвитку 
підприємств і відповідних галузей.  

Доведено, що інноваційні процеси тісно корелюють із загальною економічною 
кон’юнктурою, стадіями розвитку національної економіки, підприємства, 
галузі. Механізм упровадження інновацій пов’язаний із життєвими циклами 
самої інновації та галузей, у яких вони здійснюються, а також зі стадіями 
ділового циклу. Установлено, що результативність упровадження інновацій 
залежить як від ринкової кон’юнктури, так і від стратегії підприємства, 
визначеної специфічними умовами його діяльності.   

Обґрунтовано тісний взаємозв’язок інноваційної діяльності з розвитком 
підприємства за етапами його життєвого циклу. Упровадження тих видів 
інновацій, які найбільшою мірою відповідають потребам певного етапу 
життєвого циклу, сприяє вирішенню поточних проблем і формує інноваційну 
платформу для довгострокового розвитку. Доцільність упровадження певної 
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інновації для конкретного підприємства визначається: характером інновації – 
тим, яку проблему вона зможе на даний момент вирішити; техніко-
економічними параметрами інновації – складністю для впровадження, обсягами 
потрібних фінансових, матеріальних, кадрових ресурсів; параметрами 
економічної ефективності інновації – прогнозними обсягами прибутку, 
періодом окупності, рівнем рентабельності; технологічним і ринковим 
потенціалом інновації – ризиками морального старіння, появи аналогів, 
здатністю утримувати попит.  

Розроблено концептуальну модель інноваційного розвитку промислового 
підприємства за етапами його життєвого циклу з урахуванням параметрів 
зовнішнього та внутрішнього середовища (рис. 1). Визначено, що в Україні 
створено певні умови для інноваційного розвитку, а саме: розроблено 
законодавство, яке регулює інноваційну діяльність підприємств; достатньо 
розвинені вітчизняна наука і дослідницький сектор, які продукують значну 
кількість наукових розробок, що становлять основу інновацій; високий освітній 
і професійно-кваліфікаційний рівень населення. Однак кількість чинників, які 
негативно впливають на інноваційний розвиток підприємств в Україні, є 
набагато більшою. У зовнішньому середовищі до таких чинників віднесено: 
низький рівень державної підтримки інноваційно активних підприємств; високу 
вартість кредитних ресурсів, відсутність венчурного капіталу; низький рівень 
захисту прав інтелектуальної власності; нерозвиненість інноваційної 
інфраструктури; низький рівень розвитку міжнародного науково-технічного 
співробітництва. Негативними чинниками внутрішнього середовища 
підприємств є такі: дефіцит професійного інноваційно орієнтованого 
менеджменту підприємств; високі витрати на здійснення інноваційної 
діяльності; значний економічний ризик упровадження інновацій; низький попит 
на інноваційну продукцію на ринку; нестача власних коштів у підприємств, 
складність отримання кредитів.  

Досліджено взаємозв’язок між інноваційним розвитком і ринковою 
конкуренцією, обґрунтовано перехід економіки до інноваційної 
конкурентоспроможності, при якій конкурентні переваги галузей, окремих 
суб’єктів господарювання визначаються технологічним рівнем, здатністю 
створювати і залучати нові знання та інновації, освоювати їх та виробляти нові 
продукти і послуги. Конкурентоспроможність виникає за наявності у 
підприємств і галузей реальних, потенційних та абсолютних конкурентних 
переваг. Розроблено структурно-логічну схему формування інноваційної 
конкурентоспроможності (рис. 2).  
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Рисунок 2 – Структурно-логічна схема формування інноваційної конкуренто-    
спроможності підприємства на основі його конкурентних переваг  

 
У розділі 2 «Комплексний аналіз та оцінка інноваційного розвитку галузей 
промисловості України» викладено науково-методичні підходи до 
оцінювання рівня інноваційного розвитку промисловості в контексті 
конкурентоспроможності та на їх основі виконано комплексну оцінку галузей 
промисловості, встановлено взаємозв’язок між інвестиціями й інноваціями. 

Запропоновано методику оцінки інноваційного розвитку на основі відбору 
статистично достовірних і значимих показників інноваційної діяльності 
(табл. 1), нормованих до їх середнього значення за сукупністю інноваційно 
активних підприємств промисловості та зведених до єдиного індексу. 

 

Інноваційна 
конкуренція 

здатність ефективно 
використовувати 
власні та залучені 
інноваційні ресурси  
і комбінувати їх 

наявність інноваційних 
ресурсів, використанню 
яких заважають чинни-
ки внутрішнього і зов-
нішнього середовища 

підприємства 

Реальні Потенційне джерело 
конкурентної переваги 

здатність виробляти 
продукти (надавати 
послуги), які мають 
унікальні споживчі 

цінності та дозволяють  
на деякий час долати 

конкуренцію 

Інноваційна конкурентоспроможність  

Абсолютні 

Інноваційна 
конкуренція 

переваги підприємства над конкурен-
тами у технологічній, організаційній, 

управлінській та інших  
сферах діяльності 

Конкурентні переваги 

Орієнтованість та здатність підприємства здійснювати інноваційну діяльність 

спроможність підприємства працювати ефективно протягом тривалого часу завдяки 
створенню, збереженню та посиленню конкурентних переваг, обумовлених 
інноваційною діяльністю, під впливом взаємодії чинників внутрішнього та 

зовнішнього середовища 

Націлена на:

частку ринку, рентабельність, економічне зростання підприємства 
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Таблиця 1 – Показники для оцінювання інноваційного розвитку промислових 
підприємств і галузей 

Група вартісних показників витрат і 
результатів інноваційної діяльності 

Група показників, що характеризують 
поширеність і якісний склад  

інноваційних процесів 

Обсяг витрат за напрямами інноваційної 
діяльності на 1 підприємство, що здійснює 
інновації, грн; 

частка витрат на інноваційну діяльність у 
загальних витратах підприємств, що 
здійснюють інновації, %;  

частка витрат на придбання машин, 
обладнання та програмного забезпечення в 
загальних інноваційних витратах, %;  

обсяг реалізованої інноваційної продукції на 
1 підприємство, що  здійснює інновації, млн 
грн;  

динаміка обсягу реалізованої інноваційної 
продукції підприємствами, що здійснюють 
інновації, %;  

частка обсягу реалізованої інноваційної 
продукції в загальному обсязі реалізованої 
промислової продукції інноваційно активного 
підприємства, %;  

частка продукції, що була новою для ринку, в 
загальному обсязі реалізованої інноваційної 
продукції підприємства, %; 

частка інноваційної продукції, реалізованої за 
межі України, в загальному обсязі реалізованої 
інноваційної продукції підприємства, % 

Кількість упроваджених на підприємстві 
нових технологічних процесів на 
1 підприємство, що здійснює інновації;  

частка маловідходних та ресурсозберігаючих 
технологій у загальній кількості 
впроваджених на підприємстві нових 
технологічних процесів, %; 

кількість упроваджених на підприємстві 
найменувань інноваційних видів продукції 
на 1 підприємство, що здійснює інновації;  

частка найменувань інноваційних видів 
продукції, нових для ринку, в загальній 
кількості найменувань інноваційних видів 
продукції, %; 

наявність упроваджених на підприємстві 
організаційних інновацій (так чи ні); 

наявність упроваджених на підприємстві 
маркетингових інновацій (так чи ні); 

кількість використаних на підприємстві 
передових технологій на 1 підприємство, що 
здійснює інновації 

 

 

 

Нормування здійснюється за формулою  

аij= /Х с ,           (1) 

де аij – нормоване значення j-го показника i-го підприємства (галузі);   – j-й 
показник i-го підприємства (галузі); Х с	 – середнє значення j-го показника за 
сукупністю інноваційно активних підприємств. 

Інтегральна оцінка виконується за методом простої адитивної згортки, тобто 
усереднення на основі припущення, що всі запропоновані показники мають 
однакову важливість для оцінки інноваційного розвитку. Запропонована 
методика дозволяє оцінити інноваційний розвиток як окремого підприємства, 
так і галузі загалом порівняно з іншими інноваційно активними підприємствами 
(галузями), виявити предметні сфери його досягнення чи відставання. 
Визначено, що показники обсягу і динаміки реалізованої інноваційної 
продукції, її частки, яка є новою для ринку та реалізується на зовнішні ринки, 
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доцільно використовувати для оцінки конкурентоспроможності підприємства. 
Здійснено комплексний аналіз інноваційного розвитку галузей та їх розподіл за 
рівнем інноваційної активності. Більшість галузей переробної промисловості 
віднесено до групи з низькою питомою вагою інноваційно активних 
підприємств (ІАП) (частка ІАП до 20%): у 2017 р. сюди увійшло 7 галузей; до 
групи із середнім рівнем (частка ІАП від 20 до 30%) − 3 галузі; високий рівень 
(частка ІАП більше 30%) мають фармацевтична галузь (53,8%), виробництво 
комп’ютерів й електронної продукції (34%), виробництво автотранспортних 
засобів (30,2%). 

Інноваційний розвиток промисловості забезпечують інноваційно активні 
підприємства, параметри яких наведено в табл. 2.  

Таблиця 2 – Динаміка основних параметрів інноваційної діяльності 
підприємств переробної промисловості України у 2015 і 
2017 рр. у розрахунку на одне інноваційно активне 
підприємство 1 

Види економічної діяльності 
переробної промисловості,  

код за КВЕД 2010 

Витрати на 
інноваційну
діяльність, 
млн грн 

Кількість 
нових 

технологічних 
процесів 

Кількість 
найменувань 
інноваційних 

видів 
продукції  

Обсяг 
реалізованої 
інноваційної 
продукції, 
млн грн 

2015 2017 2015 2017 2015 2017 2015 2017
Виробництво харчових продуктів  
С: 10+11+12 8,7 8,4 0,7 1,7 2,6 3,4 27,4 28,2 
Текстильне виробництво 
С: 13+14+15 1,0 3,5 1,1 2,2 1,8 1,1 2,8 12,3 
Виробництво виробів із деревини  
С: 16+17+18 4,0 11,4 0,8 1,7 14,4 0,7 18,8 8,4 
Виробництво коксу С: 19 4,5 4,1 - - 2,5 - 54,1 - 
Виробництво хімічних речовин С: 20 3,0 6,6 0,8 1,3 2,9 2,8 43,6 12,0 
Фармацевтичне виробництво  С: 21 54,8 22,6 1,9 1,1 4 5,3 21,5 13,6 
Виробництво гумових і пластмасо-
вих виробів С: 22+23 1,9 8,2 0,8 2,4 1,6 2,0 8,3 20,7 
Металургійне виробництво С: 24+25 121,6 13,8 1,9 5,6 5,0 1,9 95,0 53,0 
Виробництво комп’ютерів С: 26 3,5 4,1 1,0 1,2 2,2 1,4 9,0 11,7 
Виробництво електронного устатку-
вання С: 27 2,1 16,2 0,4 0,6 1,6 2,1 16,0 19,2 
Виробництво машин і устаткування  
С: 28 8,6 17,8 3,5 5,1 8,3 8,3 37,3 29,1 
Виробництво автотранспортних 
засобів  С: 29+30 7,7 25,1 3,2 5,1 3,5 5,7 35,9 50,1 
Виробництво меблів С: 31+32+33  1,6 1,7 1,5 1,7 3,2 4,9 7,8 3,9 

 1 Розраховано і складено за даними Державної служби статистики України. 
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Отже, інноваційні витрати ІАП більшості галузей є низькими – не перевищують 
10 млн грн / рік на одне підприємство, найбільшими вони були у 
фармацевтичній галузі – більше 22 млн. Спостерігається низький рівень 
поширення нових технологічних процесів (у 2017 р. – 2,7 / 1 підприємство) та 
інноваційних видів продукції (у 2017 р. – 3,5), що стримує можливості 
підвищення технологічного рівня виробництва. В обсязі освоєних інноваційних 
видів продукції у промисловості України лише п’ята  частина є новою для 
ринку, що знижує її конкурентоспроможність. Обсяг і частка реалізованої 
інноваційної продукції (РІП) є основними результативними показниками 
інноваційної діяльності, які останніми роками погіршувалися. На ІАП половини 
галузей переробної промисловості обсяг РІП на одне підприємство зростав, у 
другої половини − скорочувався (найбільше у хімічній та металургійній 
галузях). Виявлено суттєве зменшення частки РІП, нової для ринку та 
реалізованої на зовнішніх ринках, що корелюється з показниками зменшення 
ринкової новизни продукції.   

У результаті розрахунку інтегрального індексу інноваційного розвитку (ІІР) 
одержано узагальнену оцінку його рівня в галузях промисловості (табл. 3).  

Таблиця 3 – Інтегральні індекси інноваційного розвитку галузей переробної 
промисловості 1 

Види економічної діяльності переробної промисловості  
Інтегральний 

індекс 
2017 р., % 
до 2015 р.

2015 р. 2017 р. 
Переробна промисловість загалом 1 1,128 112,8 
Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів 0,721 0,755 107,5 
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри та ін. 0,669 0,723 108,1 
Виготовлення виробів із деревини, виробництво паперу, 
поліграфічна діяльність 0,737 0,546 74,1 
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 1,092 0,787 72,1 
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і препаратів 1,127 0,805 71,4 
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметале-
вої мінеральної продукції 0,799 1,351 169,1 
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих 
виробів 1,978 1,554 78,6 
Виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції 1,429 1,011 70,7 
Виробництво електричного устаткування 1,397 1,379 98,7 
Виробництво машин і устаткування, не віднесених до інших 
групувань  1,756 1,616 92,0 
Виробництво автотранспортних засобів, причепів, інших 
транспортних засобів 1,214 1,455 119,9 
Виробництво меблів, іншої продукції, ремонт машин і 
устаткування 0,710 0,827 116,5 

1 Розраховано і складено за даними Державної служби статистики України. 
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Як база для нормування використано середні показники переробної 
промисловості 2015 р. Виявлено, що в галузі добувного виробництва і 
розроблення кар’єрів мають місце значні витрати на інновації та впровадження 
технологічних процесів. Оскільки ця галузь не має повного циклу 
інноваційного процесу, основний акцент зроблено на переробній 
промисловості. Найвищий рівень інноваційного розвитку простежується у 
металургії та виробництві машин і устаткування − значення їх ІІР майже у два 
рази перевищували середній по переробній промисловості. Найкраща динаміка 
ІІР − у виробництві гумових і пластмасових виробів та автотранспортних 
засобів. Однак у більшості галузей промислового виробництва інтегральна 
оцінка інноваційного розвитку погіршилася.  

Висунуто гіпотезу, згідно з якою загальний обсяг РІП та її частка, що є новою 
для ринку, а також обсяги РІП за межі України залежать від різних видів 
інвестицій в інновації. Дану гіпотезу підтверджено результатами кореляційно-
регресійного аналізу взаємозалежності обсягів і структури витрат на 
інноваційну діяльність та обсягів РІП у 2015 і 2017 рр., у тому числі з 
урахуванням часового лагу. Доведено, що приблизно на 70% зміна обсягу РІП у 
галузях промисловості обумовлена динамікою загальних витрат на інновації. У 
2015 р. найбільший вплив мали витрати на придбання машин, устаткування, 
програмного забезпечення (кожен відсоток приросту цих витрат 
супроводжувався збільшенням обсягів РІП на 0,486%). У 2017 р. цей зв’язок 
досліджено як у поточному році, так і з урахуванням часового лагу в 1-2 роки. 
Виявлено високий ступінь зв’язку між обсягами РІП та витратами за напрямом 
«інше», до яких належать витрати на навчання персоналу, ринкове 
впровадження нових продуктів, маркетинг.  

Ідентифіковано багатофакторні регресійні моделі, які визначають вплив на 
загальні обсяги РІП усіх видів витрат за напрямами інноваційної діяльності:  

лінійна модель у натуральному вигляді:  
 

Y1xi = -149,61 +2,641 x2
  - 29,607x3 + 0,001x4 + 149,1x5 + 21,76x6;  (2) 

 
Dy1xi = 0,912; Fp= 4,5; Fα α = 0,05; = 5; = 7 	= 3,97; Fp>Fα  ; 

 

степенева: 
 

Y1xi = 19,03 х2
0,367х3

-0,251х4
0,282х5

0,128х6
0,346 ,        (3) 

де х2 – витрати на внутрішні НДР; х3 – витрати на зовнішні НДР; х4 – витрати на 
машини й устаткування; х5 – придбання інших зовнішніх знань; х6 – витрати на 
за напрямом «інше».  
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Установлено, що сукупність чинників багатофакторної регресійної моделі (2) 
на 91,2% обумовлює зміну обсягів РІП у сукупності галузей промисловості. Усі 
чинники, за винятком х3, прямо впливають на зміну обсягів РІП. Часткові 
коефіцієнти еластичності степеневої функції (3) показують імовірний вплив 
чинників: 1% витрат на внутрішні НДР забезпечує збільшення обсягів РІП на 
0,367%, збільшення на 1% витрат на інші види інновацій – зростання РІП на 
0,346%,  збільшення на 1% витрат на машини – приріст РІП на 0,282%.  

Виявлено, що  зміна обсягів реалізації інноваційної продукції, нової для ринку, 
та обсягів реалізації інноваційної продукції за межі України в основному 
залежить від обсягів інвестицій в інноваційну діяльність за попередній рік. Із 
них найбільший вплив мають витрати на зовнішні НДР. Доведено, що 
підприємства і галузі, виважено формуючи структуру інвестицій в інновації, 
можуть суттєво підвищити  рівень своєї конкурентоспроможності. 

У третьому розділі «Забезпечення активізації інноваційного розвитку 
промисловості України та зміцнення її конкурентних позицій» здійснено 
системну діагностику інноваційного середовища в Україні, визначено 
концептуальні засади активізації інноваційної діяльності у промисловості та 
надано пропозиції щодо вдосконалення інвестиційного забезпечення 
інноваційної діяльності. Із використанням методологічного підходу Babson 
College 1 та з урахуванням пропозицій Світового банку щодо його адаптації до 
умов діючих підприємств здійснено аналіз інноваційної екосистеми (ІЕС) 
України. Усі структурні елементи ІЕС, що впливають на здійснення інновацій у 
промисловості, згруповано у шість блоків. Шляхом детального аналізу кожної 
складової ІЕС виявлено та систематизовано основні недоліки інноваційної 
екосистеми України, що створюють перешкоди на шляху інноваційного 
розвитку окремих підприємств і галузей промисловості (рис. 3).  

Для активізації інноваційного розвитку доведено необхідність зміни моделі 
організації інноваційної діяльності на основі концепції відкритих інновацій. 
Визначено, що згідно з даною концепцією в Україні переважає тип взаємодії 
«ззовні - всередину», тобто впроваджуються інновації, розроблені не всередині 
підприємства, а в інших місцях – у країні чи за кордоном. Це дозволяє 
підприємствам і галузям підвищувати продуктивність завдяки опануванню 
нових технологічних й управлінських навичок і компетенцій, упровадженню у 
виробничий процес провідних зарубіжних технологій, не витрачаючи значного 
обсягу коштів на розробку власних інновацій. У той же час надмірна участь  
 

                                                           
1 Babson Entrepreneurship Ecosystem Project. Entrepreneurship Ecosystem Lessons. URL: 
http://entrepreneurial-revolution.com/lessons/ 
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у національних інноваційних процесах зарубіжних технологій підвищує 
залежність країни, посилює ризики технологічної відсталості та гальмує 
розвиток власних НДР. 

Обґрунтовано, що для переходу на вищий рівень інноваційної діяльності 
українським підприємствам необхідно почати генерувати і виводити ідеї та 
розробки на ринок через продаж і ліцензування інтелектуальної власності 
іншим підприємствам в Україні та за кордоном, а також опановувати «спільний 
інноваційний процес» як режим інтерактивного (у формі безперервних 
комунікацій) співробітництва зацікавлених сторін, у якому їх готовність 
генерувати та залучати інновації виходить на перший план. Упровадження 
такого режиму співпраці дозволить вирішувати одночасно декілька завдань: 
підвищувати інноваційний потенціал підприємств і галузей, у яких вони 
працюють; одержувати доступ до ресурсних можливостей інших організацій, їх 
знань і досвіду; скорочувати ризики і витрати на розробку інноваційної 
продукції завдяки їх перерозподілу.  

Сутність запропонованої трансформації полягає у відмові промислових 
підприємств від закритої моделі інноваційної діяльності та часткової 
(епізодичної) кооперації із зовнішніми партнерами і переході до мережевого 
партнерства як нового формату співробітництва незалежних підприємств, 
організацій та експертів, що об’єднуються у відкриту, динамічну структуру для 
реалізації інноваційних проєктів та впровадження інновацій.  

Визначено стимули та обмежувальні чинники щодо участі економічних 
суб’єктів у мережевому партнерстві. Виокремлено принципові умови 
формування партнерства, які є критично важливими для кожного учасника і 
мають обговорюватися на початку їх спільної діяльності, а саме: мета 
партнерства, форма управління, правила розширення кола учасників, 
партнерські внески, питання формування і використання інтелектуальної 
власності. 

Основні положення моделі мережевого партнерства апробовано на 
підприємствах добувної та переробної промисловості Донецької області – 
дочірньому підприємстві «Рутекс КЕРАМ» ТОВ «Рутекс КЕРАМ» і ТОВ 
«Керамічні маси Донбасу», які впровадили відкриту та динамічну за складом 
форму довготривалого співробітництва з метою забезпечення ефективного 
видобутку глини за рахунок упровадження сучасної техніки й устаткування, 
наукового супроводження геологорозвідувальних і гірничорозкривних робіт, її 
реалізації для виготовлення одно- і багатокомпонентних точно збалансованих 
за складом та якістю керамічних мас із подальшим їх використанням у 
переробній промисловості (рис. 4).  
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Продаж, оренда, обслуговування 
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і геологічної експертизи

Проведення 
геологорозвідувальних 

робіт 

Техніка
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техніки, у тому числі для 

підземних робіт  

Наукове супроводження з 
дослідження кар’єрів

ДП «Рутекс КЕРАМ» 
ТОВ «Рутекс КЕРАМ»

ДП «Український 
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дувальний інститут»
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ТОВ з ІІ «Цепелін 
Україна»

Геолого-економічна 
оцінка родовища

ПРАТ ВО 
«Донбасекскавація»
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Рисунок 4 – Схема взаємодії підприємств Донецької області з видобутку і 
переробки вогнетривкої та тугоплавкої глини з діловими 
партнерами і споживачами в рамках моделі мережевого 
партнерства  

Упровадження  моделі мережевого партнерства дозволило його учасникам: 
збільшити інноваційний потенціал для підвищення їх конкурентоспроможності 
на ринку в умовах жорсткої глобальної конкуренції; отримати доступ до нових 
знань, навичок і компетенцій партнерів; перетворити взаємовідносини на один з 
основних активів разом зі звичними матеріальними активами; одержати 
фінансові (у вигляді скорочення витрат і обсягу коштів на запобігання ризикам) 
та стратегічні (посилення позицій на існуючих ринках і вихід на нові) вигоди 
від співпраці.   

Для підвищення рівня інноваційного розвитку галузей промисловості 
розроблено пропозиції щодо визначення  напрямів й удосконалення механізмів 
інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності промислових підприємств 
України, націлені на розширення джерел фінансування інновацій та 
оптимізацію структури інноваційних витрат. Обґрунтовано необхідність 
збільшення загальних витрат на інновації, обсяг яких безпосередньо впливає на 
результативність інноваційної діяльності промислових підприємств за всіма 
видами промислової діяльності. Запропоновано в рамках державної політики 
інноваційного розвитку: створювати сприятливі умови для посилення мотивації 
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власників підприємств вкладати кошти в інновації; збільшувати інноваційно-
інвестиційну привабливість вітчизняної промисловості для іноземних інвесторів; 
стимулювати несировинний експорт; підвищувати доступність позикового 
фінансування. За кожним із наведених напрямів розроблено комплекс 
економічних, інституційних, регуляторних, організаційних та інших заходів.  

Для поступового нарощування потенціалу підприємств у проведенні власних 
НДР, зменшення залежності від зарубіжних технологій і ризиків, пов’язаних із 
цим, запропоновано активізувати міжнародне дво- і багатостороннє 
співробітництво підприємств і організацій у науково-дослідній, освітній та 
підприємницькій сферах діяльності за певними напрямами. Реалізація цих 
напрямів сприятиме поліпшенню фінансового забезпечення національних 
інноваційних процесів, успішному освоєнню підприємствами глобальних 
технологічних досягнень та продукуванню на цій основі власних поліпшуючих 
інновацій, проведенню НДР на світовому рівні.  

У зв’язку з тим, що навчання персоналу значною мірою впливає на 
результативність діяльності високотехнологічних галузей промисловості, 
запропоновано шляхи вдосконалення діючих систем професійної підготовки, 
перепідготовки і перекваліфікації кадрів з урахуванням провідних міжнародних 
стандартів. Для підприємств, які експортують продукцію на ринки Європи, а 
також інших країн світу, визначено ключові напрями інноваційних витрат і 
надано пропозиції щодо їх підтримки. Запропоновано напрями поліпшення 
інформаційної підтримки інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності 
промислових підприємств, реалізація яких сприятиме розвитку коопераційних 
зв’язків між учасниками інноваційних процесів. 

 
ВИСНОВКИ 

У результаті дослідження стану і динаміки інноваційного розвитку галузей 
промисловості як чинника підвищення їх конкурентоспроможності в умовах 
посилення конкурентної боротьби зроблено такі висновки:  

1 Обґрунтовано зростаючу значимість інновацій у промисловості для розвитку 
і підвищення конкурентних позицій національних економік. Конкретизовано 
зміст й ознаки основних складових інноваційного процесу (новація, 
нововведення, інновація), удосконалено визначення інноваційного розвитку, 
класифікацію видів інновацій та розроблено матрицю інновацій 
промислового підприємства за складовими інноваційної діяльності. 

2 Доведено, що інноваційні процеси тісно пов’язані із загальною економічною 
кон’юнктурою, стадіями розвитку національної економіки, галузей, етапами 
життєвого циклу підприємств. Конкретизовано умови доцільності та 
спроможності інноваційної діяльності підприємства, розроблено 
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концептуальну модель інноваційного розвитку підприємства за етапами його 
життєвого циклу з урахуванням стратегії розвитку підприємства, параметрів 
зовнішнього та внутрішнього середовища.  

3 Обґрунтовано тісний взаємозв’язок між інноваційною діяльністю та 
ринковою конкуренцією. Доведено, що наразі домінує інноваційна 
конкуренція; спроможність здійснювати та впроваджувати інновації виступає 
критичним чинником довгострокового економічного зростання підприємств і 
галузей в умовах жорсткої міжнародної конкуренції. Розроблено модель 
формування інноваційної конкурентоспроможності підприємств і галузей 
промисловості з використанням реальних, потенційних та абсолютних 
конкурентних переваг.  

4 Розроблено методичні підходи до оцінювання інноваційного розвитку 
промислових підприємств і галузей на основі інтегрального індексу за 
статистично достовірними і значимими показниками інноваційної діяльності, 
нормованими до їх середнього значення за сукупністю інноваційно активних 
підприємств промисловості. Запропоновану методику апробовано при оцінці 
у 2015 і 2017 рр. інноваційного розвитку галузей промисловості. Визначено, 
що в переробній промисловості інноваційний розвиток мав найвищі 
показники у металургійній галузі, виробництві машин і устаткування, не 
віднесених до інших групувань, однак для більшості сфер промислового 
виробництва оцінка інноваційного розвитку погіршилася. 

5 Обґрунтовано, що для оцінки інноваційної конкурентоспроможності 
доцільно використовувати показники динаміки реалізованої інноваційної 
продукції і тієї, яка є новою для внутрішнього ринку та реалізується на 
зовнішні ринки. Виявлено, що інноваційні чинники конкурентоспроможності 
використовує невелика кількість промислових підприємств; найбільш 
активно – у виробництві гумових і пластмасових виробів, де спостерігається 
значне зростання всіх показників інноваційної конкурентоспроможності.  

6 У результаті кореляційно-регресійного аналізу взаємозалежності обсягів 
витрат на інноваційну діяльність й обсягів реалізованої інноваційної 
продукції у 2015 та 2017 рр., у тому числі з урахуванням часового лагу, 
встановлено, що загальний обсяг реалізованої інноваційної продукції, її 
частка, яка є новою для ринку, та обсяги поставок цієї продукції за межі 
України залежать від різних видів інвестицій в інновації. Динаміка РІП 
найбільшою мірою пов’язана із загальними обсягами витрат на інноваційну 
діяльність, при цьому найбільший вплив мають капітальні витрати та витрати 
за статтею «інше». Зміна обсягів РІП, нової для ринку та реалізованої за межі 
України, корелюється з витратами за попередній рік. Виявлено, що 
найбільший вплив мають витрати на зовнішні НДР.  
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7 Діагностику інноваційного середовища розвитку промисловості України 
здійснено з використанням методологічного підходу до аналізу інноваційної 
екосистеми, розробленого Babson College. Виокремлено та досліджено шість 
блоків інноваційної екосистеми: структура виробництва та ринки; фінанси; 
державне регулювання інноваційного розвитку; людський капітал; зв’язок 
науки, освіти та промисловості, у тому числі у міжнародному контексті; 
інфраструктурне забезпечення. Визначено основні перешкоди для активної 
інноваційної діяльності, обґрунтовано концептуальний підхід, шляхи і заходи 
забезпечення інноваційного розвитку галузей промисловості.  

8 Доведено, що для активізації інноваційного розвитку необхідний перехід 
промислових підприємств до моделі мережевого партнерства, яка базується 
на концепції відкритих інновацій та забезпечує об’єднання знань, ресурсів і 
компетенцій групи взаємопов’язаних організацій та підприємств. 
Ідентифіковано стимули й обмежуючі чинники для участі економічних 
суб’єктів у мережевому партнерстві, принципові умови створення 
партнерства; розроблено логічну схему впровадження моделі мережевого 
партнерства.  

9 Основні положення моделі мережевого партнерства апробовано на 
підприємствах добувної та переробної промисловості Донецької області 
(дочірнє підприємство «Рутекс КЕРАМ» ТОВ «Рутекс КЕРАМ» і ТОВ 
«Керамічні маси Донбасу»), які є ініціаторами впровадження відкритої та 
динамічної за складом форми довготривалого й орієнтованого на 
інноваційний розвиток співробітництва з метою забезпечення ефективного 
видобутку і реалізації вогнетривкої та тугоплавкої глини.  

10 Визначено напрями та розроблено комплекс заходів щодо вдосконалення 
інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку промисловості 
України, реалізація яких дозволить розширити джерела фінансування 
інновацій на підприємствах за рахунок не лише власних, але і залучених та 
позикових коштів, а також оптимізувати структуру інноваційних витрат на 
підприємствах різних видів промислової діяльності, що уможливить 
одержання від них максимальної економічної віддачі.  
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Досліджено методологічні засади інноваційного розвитку, удосконалено 
категоріальний апарат і класифікацію інновацій, розроблено матрицю інновацій 
підприємства та концептуальну модель інноваційного розвитку підприємства за 
етапами його життєвого циклу. Обґрунтовано взаємозв’язок між інноваційним 
розвитком і конкуренцією, розроблено модель формування інноваційної 
конкурентоспроможності промислового підприємства. Розроблено методику 
оцінювання інноваційного розвитку, на основі якої здійснено оцінку 
інноваційної діяльності окремої галузі промисловості порівняно з іншими. 
Доведено взаємозалежність обсягів витрат на інновації та реалізованої 
інноваційної продукції. Здійснено діагностику інноваційної екосистеми 
України, визначено основні перешкоди для інноваційного розвитку 
промисловості, обґрунтовано необхідність і шляхи формування моделі 
мережевого партнерства, розроблено рекомендації щодо інвестиційного 
забезпечення інноваційного розвитку галузей промисловості України.  

Ключові слова: інноваційний розвиток, інновації, промисловість, галузі 
промисловості, промислове підприємство, конкурентоспроможність, витрати на 
інновації, інноваційна екосистема, мережеве партнерство.  
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Диссертация посвящена углублению теоретико-методологических основ 
инновационного развития, разработке научно-методических и практических 
рекомендаций по активизации инновационной деятельности отраслей 
промышленности с целью повышения уровня их конкурентоспособности. 

Исследованы методологические основы инновационного развития, 
усовершенствованы категориальный аппарат и классификация инноваций, 
разработана матрица инноваций предприятия и концептуальная модель 
инновационного развития предприятия по этапам жизненного цикла. 
Обоснована взаимосвязь между инновационным развитием и конкуренцией, 
разработана модель формирования инновационной конкурентоспособности 
промышленного предприятия. Разработана методика оценки инновационного 
развития, на основе которой выполнена оценка инновационной деятельности 
отдельной отрасли промышленности относительно других отраслей, выявлены 
предметные сферы опережения или отставания. Доказана взаимозависимость 
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объемов затрат на инновации и реализованной инновационной продукции. 
Проведена диагностика инновационной экосистемы Украины, определены 
основные препятствия для инновационного развития промышленности, 
обоснованы необходимость и пути формировании модели сетевого 
партнерства, разработаны рекомендации по инвестиционному обеспечению 
инновационного развития отраслей промышленности Украины. 

Ключевые слова: инновационное развитие, инновации, промышленность, 
отрасли промышленности, промышленное предприятие, 
конкурентоспособность, затраты на инновации, инновационная экосистема, 
сетевое партнерство.  

 

SUMMARY 

Kovchuha L.I. Innovative development as a factor for increasing the 
competitiveness of the Ukrainian industries. – Qualification scientific work 
published as a manuscript copyright.   

Thesis for a Candidate Degree in Economics, specialty 08.00.03 – еconomics and 
Management of the National Economy. – Institute of Industrial Economics of the 
National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2019. 

The thesis is devoted to improving of the theoretical and methodological foundations 
of innovative development, as well as elaborating of methodological and practical 
recommendations for strengthening innovative activity in the Ukrainian industries in 
order to boost their competitiveness.  

In the thesis the theoretical and methodological foundations have been deepened, the 
categorical apparatus of the research topic has been improved: a transformation of the 
content of the categories “novation” and “innovation” has been delimited and 
disclosed; the understanding of complex integrated nature of the innovation process 
has been enriched. The author's approach to the classification of innovation has been 
proposed, according to which the matrix of an enterprise’s innovation by the 
components of innovation activity is developed. Thereby this matrix demonstrates the 
diversity of the innovation process. The interrelationship of innovative activity with the 
general economic conditions of the global and national economies, the development of 
the industry, with the stages of the business cycle and the phases of enterprises` 
development itself have been investigated. As a result, it has been developed the 
conceptual model of an enterprise's innovative development in accordance with the 
stages of a life cycle taking into account the parameters of the external and internal 
environment, where macroeconomic incentives are determined, the parameters of 
appropriateness and the possibility of enterprise’s innovative activity are specified 
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what form a scientific-methodological platform for improving the management of 
enterprise`s innovative development.  

The interrelationship between innovation activity and competition has been 
substantiated, the specific features of the modern competition have been investigated, 
it has been proven that under the present circumstances the competition is moving to 
a new stage of development – the innovative, which is based on the implementing of 
innovation. Key features and conditions for ensuring innovation-based 
competitiveness are systematized and defined that create real, potential and absolute 
competitive advantages for the enterprises and branches of the industry, which has 
been allowed to develop the model of formation of industrial enterprise`s innovative 
competitiveness.   

The author's method for the estimation of innovative development of the industries 
has been proposed in order to analyze the condition and dynamics of innovation 
processes in the national industry as a whole. The method is based on the selection of 
statistically reliable and significant indicators of innovative activity, normalized to 
their average value for various innovative industrial enterprises, which ultimately are 
combined into a single index. This allows ones to assess innovative activity of a 
single industry regarding other industries, as well as to identify the substantive areas 
of its achievements or backlogs. The method has been tested under assessing the 
innovative development of industrial enterprises and industries by types of economic 
activity in 2015 and 2017. According to the integral indicator, innovative activity in 
production was the best at the enterprises in ferrous metallurgy and engineering 
branches. However, for most industries, the level of innovative development has 
worsened. 

One of the main reasons for the low innovative activity of industrial enterprises is the 
lack of expenditure for innovation. The interrelationship between volume and 
structure of innovative investments and the sold innovative products (SIP) has been 
investigated using a regression and correlation analysis in order to assess the impact 
of investment on innovation processes. The high density of the relationship has been 
proven. It has been identified that the dynamics of the overall volume of SIP by 70% 
depends on the total volume of expenditures on innovative activity in so doing the 
greatest influence have capital expenditures and expenses on the item «Other». 
Volume changes of SIPs, as well as new ones for the market and ones that were sold 
outside of Ukraine, are more closely correlating with expenditures for the previous 
year. The greatest impact has expenditures on introducing of external R&D results.  

The diagnostics of the main blocks of the Ukrainian innovation ecosystem have been 
carried out to identify the barriers to the innovative development in the industry. 
These blocks are the structure of production and markets, finances, state regulation of 
innovative activity, human capital, the relationship of science, education and 
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industry, quality of infrastructure for innovative activity. The barriers to innovative 
development and the ways to enhance innovative activity in the Ukrainian industries 
have been identified. It has been proven that enhancing innovation activity in the 
industry is possible under the transition of industrial enterprises to the model for the 
networking partnership which builds on the concept of open innovation and provides 
the exchange and pooling of knowledge, resources, and competencies in the process 
of innovation` implementation with other organizations and enterprises. A logic 
diagram of the introduction of the model for the networking partnership has been 
developed, as well as the sequence and conditions for its formation have been 
determined. This model has been used to the enterprises of the extractive and 
manufacturing industries of Donetsk region – Subsidiary «Rutex KERAM» of 
«Rutex KERAM» LLC and «Ceramic masses of Donbas» LLC.  

Recommendations for improving the investment support for innovative development 
of Ukrainian industrial enterprises and industries have been developed. These 
recommendations concerned the following:  increasing of overall costs on innovation 
by freeing up own financial resources and expanding the sources and diversify forms 
of innovation funding; increasing purchase costs of machines, hardware and software 
for the modernization the manufacturing process; intensification of  international 
bilateral and multilateral cooperation of enterprises; increasing in staff training costs; 
supporting a sustained high level of costs for the acquisition of external R&D results; 
improving of information support for innovation promotion to ensure the 
development of cooperative linkages. The proposed recommendations will be 
enabled for increase and optimize the structure of innovative expenditures at 
enterprises of various industries in order to ensure maximum economic return.  

Keywords: innovative development, innovation, industry, industries, industrial 
enterprise, competitiveness, expenditure on innovation, innovation ecosystem, 
networking partnership.  
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