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Статтю присвячено дослідженню впливу національного інноваційного потенціалу на кон-

курентоспроможність країн. Розкрито сутність і зміст інноваційної конкурентоспроможнос-
ті. Інноваційну конкурентоспроможність країни визначено через міру впливу інноваційного
потенціалу на порівняльну здатність забезпечувати досягнення стратегічних цілей економі-
чного розвитку й підвищення добробуту. Запропоновано маркетингову модель національного
інноваційного потенціалу країни, в основу якої покладено механізм формування і задоволення
попиту на інновації.
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І. Вступ
Світова фінансово-економічна криза

продемонструвала нерівномірне розгортан-
ня інноваційних і глобалізаційних процесів
стосовно окремих країн та підсистем світо-
вого господарства й підтвердила індивідуа-
льний вплив інноваційних факторів на кон-
курентоспроможність країн, які перебувають
на різних стадіях конкуренції, характеризу-
ються специфічними моделями економічно-
го розвитку та різною мірою інтегровані в
глобалізаційні процеси. У сучасних умовах
інноваційна конкурентоспроможність країн
визначається, по-перше, характером зв’яз-
ків між процесами інноваційного розвитку та
глобалізації, по-друге, – рівнем національ-
ного інноваційного потенціалу.∗

Інноваційний потенціал здійснює величе-
зний вплив на умови відтворення націона-
льної економіки, що дає змогу розглядати
його як визначальну характеристику еконо-
мічної моделі країни. Підходи до розкриття
змісту національного інноваційного потенці-
алу ґрунтуються на загальному розумінні
потенціалу як сукупності ресурсів та здатно-
стей, що дають змогу виконувати певну дія-
льність [1, с. 101; 2, c. 57]. Слід погодитися з
науковцями, які тлумачать інноваційний по-
тенціал, враховуючи як ресурсне забезпе-
чення, так і можливості використання інно-
ваційних ресурсів, та визначають зміст інно-
ваційного потенціалу через його цільову
спрямованість не тільки на реалізацію інно-
ваційної діяльності, а й на задоволення но-
вих потреб суспільства [1, с. 101]. Слушною
є думка, згідно з якою інноваційний потенці-
ал включає результативну складову – заяв-
ки на патенти, зареєстровані торговельні
марки, створені нові технології та кінцеві
продукти [3, с. 224], та дає змогу оцінити
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здатність до ефективного використання ін-
новаційних ресурсів.

Проблемі національного інноваційного по-
тенціалу в контексті впливу на конкуренто-
спроможність країн присвячено низку фун-
даментальних праць М. Портера, С. Стерна,
Дж. Фурмана, Я. Фагерберга та ін. [5; 10; 11].
Результатом ефективного використання
інноваційного потенціалу країни є економіч-
не зростання, якість життя населення, висо-
кий рівень конкурентоспроможності.

Водночас сучасні тенденції інноваційно-
глобалізаційної динаміки зумовили зміну мо-
делі національного інноваційного потенціалу
в контексті його впливу на конкурентоспро-
можність країн. Саме тому виникає потреба в
поглибленому обґрунтуванні сутності та зміс-
ту інноваційної конкурентоспроможності та в
адаптації моделей національного інновацій-
ного потенціалу, що існують на сьогодні, до
нових умов глобального середовища.

ІІ. Постановка завдання
Метою статті є адаптація моделі націо-

нального інноваційного потенціалу до нових
умов глобального конкурентного середови-
ща в контексті формування інноваційної
конкурентоспроможності країн.

ІІІ. Результати
Формування конкурентоспроможності краї-

ни здійснюються під впливом множини чин-
ників з різною природою та механізмами дії.
Відповідно до змістового типу визначальних
чинників конкурентоспроможності та конку-
рентних переваг утворюються моделі еко-
номічного розвитку країн і змістові типи кон-
курентоспроможності. Слід зазначити, що
під змістовим типом розуміють групу ознак,
однорідних за природою та змістом і відпо-
відно – групу об’єктів, які характеризуються
такими ознаками.

М. Портер розкриває стадії конкуренції,
які проходять країни на шляху від ресурсної
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до інноваційної економіки, та притаманні їм
моделі глобальної конкурентоспроможності,
засновані на факторах виробництва (приро-
дні ресурси, дешева робоча сила), інвести-
ціях (інвестиційні можливості, зарубіжні тех-
нології, інфраструктура) та інноваціях (роз-
робка найсучасніших технологій, розвиток
інноваційних кластерів) [9, с. 38]. На основі
концептуального підходу М. Портера експе-
рти Всесвітнього економічного форуму на-
водять три моделі економічного розвитку
країн: 1. Економіки, керовані базовими фак-
торами: інститути; інфраструктура; макро-
економічна стабільність; охорона здоров’я
та початкова освіта. 2. Економіки, керовані
факторами ефективності: вища освіта та
професійна підготовка; ефективність товар-
них ринків; ефективність ринку праці; розви-
неність фінансових ринків; технологічна го-
товність; розмір ринку. 3. Економіки, керо-
вані інноваційними факторами: розвиненість
бізнесу; інновації [12, с. 8].

Таким чином, змістовий тип конкуренто-
спроможності будь-якого економічного су-
б’єкта визначається змістовим типом
факторів конкурентоспроможності та кон-
курентних переваг. Ступінь впливу тих або
інших факторів на формування конкурент-
них переваг дає змогу визначити відповід-
ність конкурентоспроможності суб’єкта
певному змістовому типу. В умовах, коли
конкурентні переваги формуються на основі
або з використанням інноваційних методів,

продуктів, технологій, йдеться про змістовий
тип конкурентоспроможності – інноваційну
конкурентоспроможність.

У сфері конкурентних відносин під впли-
вом глобалізації виникає суперечність між
загостренням суперництва, з одного боку, та
підвищенням ролі інтегративних форм кон-
курентної поведінки в умовах інноваційного
розвитку – з іншого, що стає однією із суттє-
вих суперечностей сучасної глобалізованої
економіки. Інноваційна конкуренція містить
можливості пом’якшення зазначеної супе-
речності, пов’язані з формуванням іннова-
ційної конкурентоспроможності суб’єктів гло-
бальної економіки (рис. 1).

Інноваційна конкуренція, до якої органічно
вбудована модель інтегративної конкурент-
ної поведінки, зумовлює утворення двох вза-
ємопов’язаних груп конкурентних переваг –
інноваційних та інтеграційних, які діють із
синергетичним ефектом та стають визнача-
льним фактором забезпечення інноваційної
конкурентоспроможності [4, c. 145].

Інноваційні конкурентні переваги вини-
кають внаслідок зусиль з боку внутрішніх
компонентів системи стосовно створення і
впровадження в практику результатів інте-
лектуальної діяльності. Джерелом інтегра-
ційних переваг є взаємодії системи та/або її
підсистем із зовнішнім середовищем, а та-
кож зв’язки і взаємодії компонентів усереди-
ні системи.

ІННОВАЦІЙНА КОНКУРЕНЦІЯ

Інноваційні фактори Інтеграційні фактори

Інноваційні
конкурентні переваги

Інтеграційні
конкурентні переваги

ІННОВАЦІЙНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ

Фактори інноваційної конкурентоспроможності

Внутрішні зусилля
компонентів системи

Взаємодії системи
із зовнішнім середовищем

Стратегічна інтегративна конкурентна поведінка
Сталий розвиток

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ

Самозбереження

Стійка конкурентна
позиція

Рис. 1. Формування інноваційної конкурентоспроможності на основі інноваційних та інтеграційних конкурентних переваг

Поширення нових моделей взаємодії
призводить до активізації інтеграційних про-
цесів, інтенсифікації дифузії інновацій та
трансферу технологій, що поступово усуває
різницю між внутрішніми й зовнішніми дже-
релами інноваційної конкурентоспроможно-

сті та зумовлює формування інтеграційно-
інноваційних конкурентних переваг.

Інноваційна конкурентоспроможність має
розглядатися як результат інноваційної кон-
куренції, змістовий тип конкурентоспромож-
ності економічних суб’єктів в умовах глоба-
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лізаційно-інноваційної стадії постіндустріа-
льного розвитку. Звідси визначення іннова-
ційної конкурентоспроможності країни як
інтегральної відносної властивості, зумо-
вленої синергетичною взаємодією іннова-
ційно-інтеграційних конкурентних переваг,
яка виявляється у змагальній взаємодії з
учасниками міжнародного конкурентного
простору і полягає в здатності забезпечу-
вати через дію інноваційних факторів по-
стійне самовідтворення національної еко-
номічної системи на більш високому техні-

ко-технологічному рівні, досягнення цілей
національного добробуту, сталого розви-
тку, національної безпеки, збалансованої
інтеграції в глобальну економічну систему
при збереженні (посиленні) геоекономічних
позицій країни.

У сучасних умовах глобалізації модель
стадій конкуренції М. Портера потребує мо-
дифікації, за якої всі країни, незалежно від
стадії розвитку, обов’язково мають впрова-
джувати елементи інноваційної моделі кон-
курентоспроможності (рис. 2).

Факторна модель Інвестиційна модель Інноваційна модель
економічного зростання
і конкурентоспроможності

ЕЛЕМЕНТИ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ

ЕКОНОМІЧНІ МОДЕЛІ, ЗАСНОВАНІ НА СТАДІЯХ КОНКУРЕНЦІЇ

Рис. 2. Модифікація моделей конкурентоспроможності країн

Інший шлях веде до консервації застарі-
лих механізмів господарювання, гальмуван-
ня розвитку, скорочення глобальної конку-
рентоспроможності країни, а в довгостроко-
вій перспективі – до відсталості та втрати
конкурентних позицій у геоекономічному
просторі.

Інноваційна конкуренція перетворюється
з однієї з послідовних стадій конкурентного
розвитку країн на безальтернативну форму
конкуренції, елементи якої різною мірою до-
повнюють факторну й інвестиційну стадії та
генерують інноваційну модель економічного
зростання і конкурентоспроможності. Вод-
ночас частка і роль елементів інноваційної
моделі в загальній економічній моделі краї-
ни та, відповідно, ступінь впливу іннова-
ційних факторів на формування конкурен-

тних переваг і на конкурентоспромож-
ність визначають рівень інноваційної кон-
курентоспроможності країни.

Виявлено лінійну залежність між конку-
рентоспроможністю країн Y, виражену через
Індекс глобальної конкурентоспроможності
Всесвітнього економічного форуму (WEF) та
інноваційним Х1 і глобалізаційним X2 факто-
рами за допомогою регресійного аналізу,
виконаного на вибірці чисельністю 108 країн.
Використано значення Індексу конкуренто-
спроможності WEF за 2012 р. [12, с. 14–15],
Глобального індексу інновацій INSEAD 2012
[7] (далі – Індекс інновацій INSEAD) та Інде-
ксу глобалізації KOF 2012 [8]. Згідно з дани-
ми підсумкової та регресійної статистики,
наведеними в табл. 1, обидві незалежні
змінні є статистично значущими.

Таблиця 1
Підсумкова та регресійна статистики

для залежної змінної Y – Індекс глобальної конкурентоспроможності WEF
Змінні
N=132 Бета Ст. пом. Бета B Ст. пом.

В t (129) p-рівень*

Вільний член 2,425420 0,123047 19,71126 0,000000
X1 Індекс інновацій INSEAD 0,678875 0,072072 0,036423 0,003867 9,41944 0,000000
X2 Індекс глобалізації KOF 0,160853 0,072072 0,006894 0,003089 2,23185 0,027350

Показники статистики Value
Multiple R 0,8519
Multiple R2 0,7258
Adjusted R2 0,7215

F (2,129) 170,7285
p 0,0000

Std. Err. of Estimate 0,3324
*p<0,05

Побудовано рівняння множинної регресії:

Y = 2,425420 + 0,036423X1 + 0,006894Х2.

Беручи до уваги те, що йдеться не про фун-
кціональну (математично точну), а статистичну
залежність, наведені співвідношення розкри-
вають загальну тенденцію на рівні глобальної

економіки. Зростання конкурентоспроможності
відбувається насамперед для країн, які підви-
щують рівень глобалізації на основі інновацій
(інтенсивна глобалізація). Водночас екстенси-
вна глобалізація, не пов’язана з інноваційними
процесами, може здійснювати негативний
вплив на підвищення конкурентоспроможності.
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Залежність Індексу глобальної конкурен-
тоспроможності від Глобального індексу ін-
новацій, виявлений за допомогою регресій-
ного аналізу, підтверджує стратегічну роль
інновацій у забезпеченні конкурентоспро-
можності. Водночас сила та механізми впливу
інноваційних факторів на конкурентоспро-
можність визначаються якісними й кількіс-
ними характеристиками національного інно-
ваційного потенціалу.

Інноваційний потенціал становить ядро
економічного зростання і загального економі-
чного потенціалу підприємства, регіону, краї-
ни, та органічно входить до функціональних
потенціалів – виробничого, фінансового, тру-
дового, маркетингового та ін. Кожен з функці-
ональних потенціалів тією або іншою мірою
забезпечує інноваційну компоненту економіч-
ного потенціалу. Співвідношення інноваційних

і традиційних елементів економічного потен-
ціалу визначає тип економічної моделі, харак-
тер та перспективи розвитку, рівень конкурен-
тоспроможності економічної системи.

М. Портер розкриває зміст національного
інноваційного потенціалу (англ. national
innovative capacity) як здатності “генерувати
потік комерційно релевантних інновацій,
обумовленої фундаментальними характерис-
тиками інноваційного середовища” [11, с. 1].
Так, національний інноваційний потенціал
визначають чотири узагальнені складові, які
відображають рівень сприяння інноваційній
діяльності національних компаній у глоба-
льному середовищі країни: загальна націо-
нальна інноваційна інфраструктура; класте-
рні умови; інноваційна орієнтованість ком-
паній; якість зв’язків між зазначеними ком-
понентами системи (рис. 3).

Інвестиції
в освіту та
професійну
підготовку.
Захист прав

інтелектуальної
власності.
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торгівлі.
Політика

оподаткування
НДДКР

Якість
зв’язків

Інноваційна спрямованість
компаній

Загальна
інноваційна

інфраструктура

Специфічні
кластерні
умови

Рис. 3. Модель національного інноваційного потенціалу за М. Портером [11, с. 50–51]

Загальна національна інноваційна інфра-
структура, згідно з концепцією М. Портера,
містить комплекс взаємодіючих факторів:
людські й фінансові ресурси, спрямовані в
науково-дослідний сектор (у тому числі фу-
ндаментальні дослідження), технічну та ін-
новаційну сферу; інноваційна політика уря-
ду; рівень технологій; захист інтелектуаль-
ної власності; податкові пільги; захист кон-
куренції; відкритість економіки до зовнішньої
торгівлі та інвестицій.

Усередині кластерів утворюється специ-
фічне інноваційне середовище, яке може
бути охарактеризоване за допомогою моде-
лі “даймонду” М. Портера [11, с. 13]. Іннова-

ційна орієнтованість стратегій розвитку ком-
паній, які діють в одному конкурентному прос-
торі, дає змогу пояснити різний ступінь їхньої
ефективності наявністю (або відсутністю) кон-
курентних переваг, та здатністю до інновацій-
ної конкуренції в глобальному оточенні.

Якість зв’язків між складовими національ-
ного інноваційного потенціалу є вирішальною
для забезпечення інноваційного розвитку.
Сполучною інституційною ланкою між сфе-
рою досліджень і бізнесом є наукові установи
(університети). Велика роль належить різно-
манітним формальним і неформальним ор-
ганізаціям, асоціаціям і мережам, що поєд-
нують дослідні центри й компанії. Водночас
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інноваційна орієнтованість національних під-
приємств і здатність до сприйняття інновацій
значною мірою залежить від середовища, в
якому діють підприємства. М. Портер наго-
лошує, що функціонування ефективних ком-
паній у країні можливе лише за наявності
сприятливого інноваційного середовища.

Розкриття змісту національного іннова-
ційного потенціалу з використанням широко-
го набору кількісних та якісних показників,
відображених у міжнародних інноваційних
індексах, дає змогу показати в розрізі окре-
мих країн стан інституціонального та підпри-
ємницького середовища, роль знань, рівень
інноваційних зв’язків, до яких належать спів-
робітництво між університетами та бізнесом
у науково-дослідній сфері, розвиток класте-
рів та “екосистем”, участь у стратегічних аль-
янсах венчурних підприємств, використання
сучасних організаційних і бізнес-моделей.

Методологічним підґрунтям включення
до інноваційного потенціалу країн умов ін-
новаційної діяльності та зв’язків між учасни-
ками інноваційного процесу є концепція на-
ціональних інноваційних систем (НІС), яка
наголошує на взаємодіях між людьми, орга-
нізаціями та інститутами, залученими в ін-
новаційний розвиток [6, с. 5–6].

Сучасне розуміння НІС відображає зрос-
тання уваги до економічної ролі знань, а
також до зв’язків між бізнесом, урядом
(державою) та наукою в умовах глобалізації.
Особливого значення набувають умови та
здатності щодо створення і дифузії знань і

технологій учасниками НІС. Я. Фагерберг
обґрунтовує роль національних інновацій-
них систем та інноваційного потенціалу як
джерел конкурентної переваги країн, аналі-
зує роль можливостей (capabilities), тобто
умов і здатностей до забезпечення економі-
чного розвитку, і визначає чотири типи мож-
ливостей: 1) розвиток інноваційної системи;
2) якість державного управління; 3) харак-
тер політичної системи; 4) ступінь відкрито-
сті економіки [5, с. 31–32]. Отримані вченим
результати показали зростання ролі іннова-
ційних систем і державного управління в за-
безпеченні сучасного економічного розвитку.

В умовах системної глобалізації та зрос-
тання ролі стратегічної компоненти іннова-
ційної конкурентоспроможності виникає не-
обхідність усвідомлення структури націона-
льного інноваційного потенціалу країн у кон-
тексті співвідношення з елементами та під-
системами НІС. Беручи до уваги обґрунто-
вану М. Портером [11, с. 50–51] і Я. Фагер-
бергом [5, с. 31–32] змістовну єдність НІС та
національного інноваційного потенціалу як
джерела генерування конкурентних переваг
в умовах глобалізації; склад системних фак-
торів інноваційної конкурентоспроможності
[4, с. 31–32]; виявлені за допомогою регре-
сійного аналізу сучасні тенденції інновацій-
но-глобалізаційної динаміки в контексті їх
впливу на конкурентоспроможність, автором
запропоновано маркетингову модель націо-
нального інноваційного потенціалу країни в
глобальному середовищі (рис. 4).
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Рис. 4. Маркетингова модель національного інноваційного конкурентного потенціалу країни в глобальному середовищі
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В основу моделі покладено механізм фор-
мування і задоволення попиту на інновації за
рахунок взаємодії складових національного
інноваційного потенціалу між собою та з еле-
ментами глобалізованого зовнішнього сере-
довища. Модель визначає умови, необхідні
для забезпечення довгострокової здатності
країни досягати стратегічних цілей економіч-
ного розвитку і підвищення добробуту насе-
лення за рахунок ефективного використання
національного інноваційного потенціалу.

Впровадження стратегічної компоненти
на макрорівні є ключовою умовою забезпе-
чення інноваційної конкурентоспроможності
країн. З метою адаптації до змін у глобаль-
ній економіці до моделі включено взаємодії
із зовнішнім глобальним середовищем, які
ґрунтуються на дифузії знань (ідей), іннова-
ційних технологій та продуктів, поширенні
нових маркетингових, організаційних мето-
дів, інституційних та соціальних інновацій.

Поряд з ресурсами та інфраструктурою
наявні інституціональні умови та організа-
ційні здатності, які визначають можливості
використання інноваційних ресурсів. Компо-
нента “Сталий розвиток і соціальна відпові-
дальність” зумовлена потребою в інновацій-
ній безпеці та подоланні ризиків, пов’язаних
з неконтрольованим розвитком техніки й
технологій.

IV. Висновки
В умовах глобалізаційно-інноваційної

стадії постіндустріального розвитку іннова-
ційна конкуренція перетворюється з однієї з
послідовних стадій конкурентного розвитку
країн на безальтернативну форму конкуре-
нції, елементи якої різною мірою доповню-
ють факторну та інвестиційну стадії й гене-
рують інноваційну модель економічного зрос-
тання та конкурентоспроможності. Тому ін-
новаційна конкурентоспроможність має роз-
глядатися як результат інноваційної конку-
ренції, змістовий тип конкурентоспроможно-
сті економічних суб’єктів. Відповідно, ступінь
впливу інноваційних факторів на формуван-
ня конкурентних переваг і на конкурентосп-
роможність визначають рівень інноваційної
конкурентоспроможності країни. За допомо-
гою економетричного моделювання підтве-
рджено стратегічну роль інновацій у забез-
печенні конкурентоспроможності.

Обґрунтування змістовної єдності націо-
нального інноваційного потенціалу та НІС
дає змогу визначати інноваційну конкурен-
тоспроможність країни через міру впливу
складових інноваційного потенціалу на зда-
тність забезпечувати в довгостроковому пе-
ріоді досягнення стратегічних цілей еконо-
мічного розвитку і підвищення добробуту,
порівняно з подібними суб’єктами (країнами)
в глобальному конкурентному просторі. Си-
ла такого впливу залежить від кількісних і
якісних характеристик інноваційного потен-

ціалу. Запропоновано маркетингову модель
національного інноваційного потенціалу краї-
ни, в основу якої покладено механізм форму-
вання і задоволення попиту на інновації за
рахунок взаємодії складових національного
інноваційного потенціалу між собою та з еле-
ментами глобалізованого зовнішнього сере-
довища. Модель визначає умови, необхідні
для забезпечення довгострокової здатності
країни досягати стратегічних цілей економіч-
ного розвитку й підвищення добробуту насе-
лення за рахунок ефективного використання
національного інноваційного потенціалу.

Предметом подальших досліджень має
стати вивчення міри впливу окремих скла-
дових національного інноваційного потенці-
алу на конкурентоспроможність країн на різ-
них стадіях економічного розвитку, що дасть
змогу встановити пріоритети національної
інноваційної політики.
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Тараненко И. В. Роль национального инновационного потенциала в формировании
конкурентоспособности стран

Статья посвящена исследованию влияния национального инновационного потенциала на
конкурентоспособность стран. Раскрыты сущность и содержание инновационной конкурен-
тоспособности. Инновационная конкурентоспособность страны определяется степенью
влияния инновационного потенциала на сравнительную способность обеспечивать дости-
жение стратегических целей экономического развития и повышения благосостояния. Пред-
ложена маркетинговая модель национального инновационного потенциала страны, в основу
которой положен механизм формирования и удовлетворения спроса на инновации.

Ключевые слова: инновационный потенциал, конкурентоспособность, модель, факторы
конкурентоспособности, национальная инновационная система.

Taranenko I. The Role of National Innovative Capacity in Formation of Country's
Competitiveness

The article investigates the impact of national innovation capacity for countries’ competitiveness.
Using econometric modeling author found the dependence of the World Economic Forum's Global
Competitiveness Index from the Global Innovation Index INSEAD, KOF Index of Globalization, which
confirms the strategic role of innovation and globalization factors in ensuring competitiveness.

The author revealed the essence and content of country’s innovative-based competitiveness.
Innovation-based competitiveness defined through the impact of the national innovation capacity on
the country’s ability to achieve a long term strategic goals of economic development and welfare in
comparison with other countries in the global competitive environment.

The author developed the marketing model of national innovation capacity, which is based on the
mechanism of formation and meeting the demand for innovation. The model defines the conditions
necessary for the long-term ability of the country to achieve the strategic goals of economic
development and welfare of the population through the effective use of national innovative capacity.
Implementation of the strategic components at the macro level is a key prerequisite for innovation
competitiveness of countries. Given that innovation competitiveness strategy aimed at maintaining and
strengthening national competitive advantage in the global economy, the model includes interaction
with the global environment, based on the diffusion of knowledge (ideas), innovative technologies and
products, bringing new marketing, organizational methods, institutional and social innovation. Along
with the resources and infrastructure conditions the model includes institutional conditions and
organizational capacity which determine the possibility of using innovative resources. Component
“Sustainable development and social responsibility” due to the need for innovative security and
addressing the risks associated with uncontrolled development of engineering and technology.

Studying the specific features of different components of national innovative capacity and impact
for country’s competitiveness will prioritize national innovation policy.

Key words: the innovative potential, competitiveness, model, factors of competitiveness, national
innovation system.


