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Визначено роль інноваційно-інвестиційного потенціалу стосовно формування конкурентних переваг маши-

нобудівних підприємств, яка зумовлена необхідністю забезпечення їх адаптації до швидких змін зовнішнього 
середовища. Зазначено, що ефективне інтегрування вітчизняних машинобудівних підприємств до сучасних 
світогосподарських зв’язків має підвищувати їхній інноваційно-інвестиційний потенціал. Визначено позитив-
ний вплив спільного підприємництва на формування конкурентних переваг машинобудівних підприємств. Роз-
криті аспекти виникнення міжнародної кооперації виробництва як стратегічної форми забезпечення конкурен-
тоспроможності машинобудівних підприємств. Визначається це тим, що партнери спільно використовують 
матеріальні, нематеріальні та фінансові ресурси для здійснення виробництва товарів і надання послуг. Вони 
також спільно розподіляють доходи, несуть ризики та збитки, управляють усіма виробничими та реалізаційни-
ми циклами. Доведено, що для спільних машинобудівних підприємств притаманний високий рівень інновацій-
но-інвестиційного потенціалу. 
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новаційно-інвестиційний потенціал. 
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Определена роль инновационно-инвестиционного потенциала в формировании конкурентных преимуществ 

машиностроительных предприятий, обусловленная необходимостью обеспечения их адаптации к быстрым 
изменениям внешней среды. Также отмечено, что эффективное интегрирование отечественных машинострои-
тельных предприятий в современные мирохозяйственные связи способствует повышению их инновационно-
инвестиционного потенциала. Определено положительное влияние совместного предпринимательства на фор-
мирование конкурентных преимуществ машиностроительных предприятий. Раскрыты аспекты возникновения 
международной кооперации производства, как стратегической формы обеспечения конкурентоспособности 
машиностроительных предприятий. Определяется это тем, что партнеры совместно используют материальные, 
нематериальные и финансовые ресурсы для осуществления производства товаров и услуг. Они также совместно 
распределяют доходы, несут риски и убытки, управляют всеми производственными и реализационными цикла-
ми. Показано, что для совместных машиностроительных предприятий свойственен высокий уровень инноваци-
онно-инвестиционного потенциала.  
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предприятия, инновационно-инвестиционный потенциал. 

 
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. За останні роки ма-

шинобудівний комплекс України суттєво втратив 
свої конкурентні позиції. Здебільшого така ситуація 
була обумовлена слабкою готовністю машинобудів-
них підприємств України до роботи в ринкових 
умовах, які в багатьох випадках виявилися не гото-
вими до високої конкуренції. Варто зазначити, що 
машинобудівна галузь спочатку створювалася як 
єдині господарські комплекси, які об’єднували в 
своєму складі підприємства, споріднені за характе-
ром продукції, що випускається, технологічними 
процесами та господарськими зв’язками. Під час 
реформування української економіки більшість 
таких зв’язків зазнали зруйнування. Як наслідок 
проблема підвищення конкурентоспроможності 
машинобудівних підприємств дуже актуальна. Від 
успішності її вирішення залежить розвиток не тіль-
ки машинобудівних підприємств, але й економіки 
країни в цілому. Це зумовлює актуальність зазначе-
ної проблеми дослідження. 

Аналіз фахової літератури засвідчує існування 
низки невирішених питань науково-методичного 
характеру із зазначеної проблематики. Назріла пот-

реба у всебічному пояснені виникнення міжнародної 
кооперації виробництва як стратегічної форми за-
безпечення конкурентних переваг підприємств. 
Ефективне інтегрування вітчизняних машинобудів-
них підприємств у сучасні світогосподарські струк-
тури і комплекси можливе лише за умови наявності 
у них ресурсів і засобів розвитку, адаптованих до 
широкого спектра змін міжнародного економічного 
середовища, тобто підвищення їхнього рівня інно-
ваційно-інвестиційного потенціалу. Цим зумовлена 
необхідність розвитку і використання зазначеного 
потенціалу з урахуванням особливостей впливу 
інноваційних та інвестиційних процесів на конкуре-
нтоспроможність спільних машинобудівних підпри-
ємств.  

Головною метою цієї роботи є дослідження 
впливу спільного підприємництва на формування 
інноваційно-інвестиційного потенціалу та конкуре-
нтних переваг машинобудівних підприємств. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 
Машинобудівні підприємства включають високоте-
хнологічні виробництва, визначають виробничий 
потенціал і конкурентоспроможність економіки 
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країни. Україна у 2013 р. зайняла 84 місце зі 
148 країн у рейтингу Глобальної конкурентоспро-
можності. Про це йдеться в матеріалах The Global 
Competition Index 2013–2014, складеному Всесвітнім 
економічним форумом [1]. Україна втратила 11 
позицій у рейтингу порівняно з попереднім роком. 
Тому забезпечення і підвищення конкурентоспро-
можності українського машинобудування – ключо-
вий інструмент розвитку не тільки самої галузі, а й 
підвищення ділової активності в країні в цілому.  

Доцільність стимулювання виробництва машин 
та устаткування багато в чому зумовлює ефективний 
розвиток суміжних і супутніх галузей. Від рівня 
розвитку машинобудування залежать темпи та мас-
штаби впровадження науково-технічних досягнень у 
галузях – споживачах машинобудівної продукції. 
Отже, у цю галузь необхідно залучати новинки су-
часної техніки і технології. Однак статистичні дані 
свідчать про низьку інновацінну активність вітчиз-
няних машинобудівних підприємств [2]. 

Труднощі при здійсненні інноваційної діяльності 
здебільшого пов’язані з економічними факторами. 
До числа вагомих факторів відноситься висока вар-
тість нововведень, нестача власних грошових кош-
тів, недолік фінансової підтримки з боку держави, 
високий економічний ризик. До виробничих факто-
рів гальмування розвитку підприємств відносяться 
брак кваліфікованого персоналу і низький рівень 
інноваційно-інвестиційного потенціалу. Крім того, 
попит на технологічні інновації з боку вітчизняних 
підприємств залишається низьким і не відповідає 
реальним потребам нашої країни в новій конкурен-
тоспроможній машинобудівній продукції [3]. Зазна-
чені особливості здебільшого визначаються умова-
ми фінансування інновацій. Основним джерелом 
фінансового забезпечення інноваційної діяльності 
машинобудівних підприємств, як і раніше, залиша-
ється самофінансування. 

Особливість інновацій полягає в тому, що вони 
суттєво розширюють межі можливостей підпри-
ємств унаслідок використання нового обладнання, 
технології, матеріалів, енергії, інформації тощо. Це 
знаходить відображення в покращенні кількісних і 
якісних показників результативності діяльності 
підприємств, а також є основою забезпечення їхніх 
конкурентних переваг [3]. Відповідно від інновацій-
ним забезпеченням конкурентоспроможності розу-
міється створення і реалізація інноваційних конку-
рентних переваг у сфері підвищення якості продук-
ції, скорочення витрат, методів формування товар-
ного асортименту, організації виробництва та 
управління на підприємстві. 

Підвищення конкурентоспроможності підприєм-
ства є досить складний процес. У його основі ле-
жить формування конкурентних переваг підприємс-
тва. Конкурентоспроможність необхідно розглядати 
як інтегральний показник, який формується під 
впливом багатьох факторів. Водночас їх можна 
згрупувати в два основоположних блоку [4, 5]. Пе-
рший блок, ґрунтуючись на теорії конкурентних 
переваг М. Портеру, є сукупність факторів базуван-
ня підприємства. Другий блок характеризує вплив 
факторів конкурентного середовища, в якому функ-

ціонує підприємство та відповідає моделі п’яти сил 
ринкової конкуренції. Вони включають в себе аналіз 
загрози появи продуктів-замінників і нових гравців, 
ринкової влади постачальників і споживачів та рівня 
конкуренції. 

Взаємодіючи, зазначені блоки факторів допов-
нюють один одного і формують два джерела конку-
рентоспроможності: операційну ефективність і стра-
тегічне позиціонування [4]. Операційна ефектив-
ність охоплює комплексну оцінку виконання підп-
риємствами тих чи інших видів діяльності, які до-
зволяють більш раціонально використовувати наяв-
ні фактори виробництва. 

Стратегічне позиціонування підприємств голов-
ним чином визначається факторами конкурентного 
середовища і полягає в створенні унікальної і вигід-
ної позиції, відмінної від конкурентів. У його струк-
турі виділяють дві ключові складові – адаптивність 
та інноваційність. Здатність пристосовуватися до 
зовнішнього середовища відображає результатив-
ність процесу оновлення. Ця складова характеризує 
адаптивність господарюючих суб’єктів до умов 
зовнішнього середовища, гнучкість реагування на 
навколишні зміни. 

Основою адаптивності є постійнї інноваційні 
процеси, спрямований вплив яких забезпечує впро-
вадження нововведень у всі сфери діяльності підп-
риємств. Інноваційність, таким чином, забезпечує 
успішність підприємств у конкурентній боротьбі, 
служить джерелом адаптивності. Разом вони фор-
мують необхідні й достатні умови стратегічного 
позиціонування підприємств. 

Будь-який інноваційний розвиток – це не лише 
основний інноваційний процес, а й розвиток систе-
ми факторів і умов, необхідних для його здійснення, 
тобто інноваційно-інвестиційного потенціалу. Фор-
мування зазначеного потенціалу – це діяльність, 
спрямована на активне використання наявних ресу-
рсів і потенційних можливостей підприємств для 
забезпечення спроможності здійснювати таку інно-
ваційно-інвестиційну політику, внаслідок якої ма-
шинобудівні підприємства будуть випускати конку-
рентоздатну інноваційну продукцію, яка відповіда-
тиме очікуванням ринку та найбільш повно задово-
льнятиме потреби суспільства. 

Постійне технічне і технологічне переоснащення 
підприємств і організаційне вдосконалення вироб-
ництва потребує систематичного виділення коштів 
на здійснення інноваційної діяльності. Величина 
зазначених коштів, їхня динаміка може порівнюва-
тись із загальними виробничими витратами підпри-
ємства. Одержуваний показник поточного часу спів-
відноситься з аналогічним показником попередньо-
го періоду. Слід зазначити, що аналіз показників у 
динаміці більш повно відображає якісну характери-
стику діяльності підприємств.  

Ступінь використання інноваційно-
інвестиційного потенціалу підприємства може бути 
представлено через його інноваційну активність: 

 

0

0

З
З

З
ЗI іі ,  (1) 



ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ, ГАЛУЗЯМИ, НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ 

Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 4/2014 (87). 
166 

де І – інноваційність підприємства; ЗІ, ЗІ0 – інно-
ваційні витрати в розглянутий і попередній періоди 
часу; З, З0 – загальні виробничі витрати підприємст-
ва за ті ж періоди часу. 

Аналогічний показник для підприємств вибірки 
може бути розрахований так: 
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де І∑ – інноваційність підприємств вибірки; 
ЗІ, ЗІ0 – сумарні інноваційні витрати підпри-

ємств вибірки в розглянутий і попередній періоди 
часу; З, З0 – сукупні виробничі витрати підприємств 
за ті ж періоди часу. 

Під вибіркою розуміється такий склад конкурен-
тів, який під час конкретного економічного аналізу 
необхідний для зіставлення з розглянутим господа-
рюючим суб’єктом. Отже, вибірка може складатися 
з одного підприємства – в такому випадку визнача-
ється інноваційність як показник конкурентоспро-
можності досліджуваного підприємства порівняно з 
обраним конкурентом; з декількох підприємств – 
розглядається підприємство на фоні групи конкуре-
нтів; з усіх діючих підприємств галузі – встановлю-
ється галузевої показник для господарюючого 
суб’єкта. 

Співвідношення виразів (1) і (2) дає коефіцієнт 
інноваційності КІ підприємства. 


І
ІК І .   (3) 

Цей коефіцієнт характеризує конкурентоспро-
можність підприємств, враховуючи стратегічні ін-
новаційні інвестиції. Він розраховується для обґрун-
тування стратегій і програм перспективного розвит-
ку машинобудівних підприємств, спрямованих на 
підвищення конкурентоспроможності.  

Його використання доцільно при розробці техні-
ко-економічних заходів у складі інноваційно-
інвестиційних проектів розвитку машинобудівних 
підприємств. Важливо правильно зорієнтувати їхню 
діяльність і вміло слідувати обраній стратегії, що 
зрештою дозволить досягти підвищення інновацій-
но-інвестиційного потенціалу.  

Вказуючи на значення потенціалу на рівні підп-
риємства, американський учений І. Ансофф зазна-
чає, що “потенціал є одним з кінцевих продуктів стра-
тегічного управління для досягнення цілей організації 
в майбутньому” [6]. Інноваційно-інвестиційний потен-
ціал є ядром загального потенціалу підприємства, 
органічно входячи до його основних складових час-
тин: виробничо-технологічного, науково-технічного, 
фінансово-інвестиційного, кадрового потенціалів. 
Між частинами загального та інноваційно-
інвестиційного потенціалів існують складні діалек-
тичні зв’язки. Вони опосередковуються інновацій-
ною інфраструктурою. 

Відбувається постійний обмін між ядром й ін-
шими складовими загального потенціалу компанії, 
що веде до розвитку підсистеми інноваційно-
інвестиційного потенціалу. Отже, інноваційно-
інвестиційний потенціал як елемент загального по-

тенціалу підприємств виконує функції цільової під-
системи та виступає об’єктом стратегічного управ-
ління. 

Для підвищення інноваційно-інвестиційного по-
тенціалу вітчизняні машинобудівні підприємства 
потребують нових інноваційних можливостей та 
активізації їхньої діяльності за допомогою коопера-
ції. Підприємства схильні об’єднуватися один з 
одним для досягнення спільних цілей діяльності, 
зниження трансакційних витрат, а також підвищен-
ня конкурентоспроможності, використовуючи сине-
ргетичний ефект зазначеної взаємодії [7]. 

Міжнародна кооперація виробництва набуває все 
більшого поширення. Перспективною формою гос-
подарського об’єднання машинобудівних підпри-
ємств виступають спільні підприємства. Вони є 
складною формою міжнародного економічного 
співробітництва, яка передбачає більш тісні зв'язки 
господарюючих партнерів різних країн. Учасники 
спільних підприємств складають матеріальні, нема-
теріальні та фінансові ресурси для здійснення виро-
бництва товарів та послуг, спільно розподіляють 
доходи, несуть ризики та збитки, об’єднано управ-
ляють усіма виробничими та реалізаційними цикла-
ми. В спільному підприємстві відбувається узго-
дження всіх виробничих процесів і здійснюється 
спільне ними управління. Отже, це одна з найпрог-
ресивніших комплексних форм довготривалого 
економічного, науково-технічного та виробничого 
співробітництва, що спирається на об’єднання різ-
нонаціональних капіталів, розподілі прибутків та 
ризиків і доповнює традиційні торговельно-
економічні відносини [8].  

Стратегія кооперації з провідними зарубіжними 
партнерами на засадах повної інтеграції відкриває 
можливості для доступу до значних інвестицій. 
Більш того, прямі іноземні інвестиції є одним з мо-
жливих для нашої країни способів зосередження 
матеріальних і фінансових коштів на напрямках, що 
забезпечують прискорення науково-технічного про-
гресу, насамперед, машинобудівних підприємств. 

Спільне підприємництво сприяє створенню ви-
робничих одиниць з передовою технологією, техні-
кою і в цілому підвищує їхню конкурентоспромож-
ність [9]. Створення спільних машинобудівних під-
приємств зумовлює використання міжнародних 
стандартів якості і сучасних технічних регламентів, 
що у свою чергу сприятиме підвищенню якості ви-
робленої машинобудівної продукції. Також спільна 
форма власності дозволяє партнерові використову-
вати торгові, адміністративні та інші зв’язки зарубі-
жних учасників, комерційний досвід і знання місце-
вих умов. Це відкриває сприятливі можливості для 
виходу зі своєю продукцією на зовнішні ринки [10].  

Вартість досліджень і розробок, що перетвори-
лися на невід’ємний елемент розвитку, неухильно 
зростає. Це унеможливлює проведення самостійних 
НДДКР окремими підприємствами, а також підви-
щення ризику, пов’язаного з новими розробками. 
Пріоритетне скерування інвестицій на забезпечення 
реалізації інноваційних процесів зумовлено, насам-
перед, обмеженістю інвестиційних ресурсів, потреба 
в яких з прискоренням інноваційного розвитку зрос-
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тає. У результаті об’єднання можуть використовува-
тися науково-дослідні центри партнерів, а також їх 
працівникі для розробки і впровадження нових про-
дуктів, товарів та послуг на ринку. Отже, істотно 
скорочуються витрати, пов’язані з подібною діяль-
ністю кожної фірми окремо. 

Спільним підприємствам належить позитивна 
роль у залученні сучасних методів міжнародного 
маркетингу та передового управлінського досвіду. 
Як наслідок, для підприємств, що перебувають у 
спільної української та іноземної власності характе-
рен високий рівень інноваційної культури – важли-
вої компоненти інноваційно-інвестиційного потен-
ціалу. Вона визначає ступінь сприйняття новинок 
персоналом підприємства, організації і здатності до 
їх реалізації у вигляді інновацій. Світовий досвід 
показує, що подолати інноваційну стагнацію тільки 
за допомогою інвестицій неможливо. Це пов’язано 
зі схильністю підприємств уникати ризиків, а також 
з численними перешкодами на шляху інноваторів, 
що у підсумку обмежує можливості комерціалізації 
наукових і технологічних досягнень.  

Отже, спільне підприємництво сприятиме розви-
тку інноваційної діяльності машинобудівних підп-
риємств. Для посилення їхнього інноваційно-
інвестиційного потенціалу необхідно ґрунтовно 
підбирати партнерів, керуючись принципом отри-
мання синергічного ефекту.  

В умовах гострої конкурентної боротьби на рин-
ку виграють тільки ті підприємства, які забезпечу-
ють сприятливі умови для реалізації інноваційних 
досліджень [11]. Незважаючи на те, що кожне успі-
шне підприємство реалізує власну стратегію розвит-
ку, в основі своїй вони використовують один прин-
цип – постійні поліпшення і нововведення, що до-
зволяють досягти високого рівня ефективності ви-
робництва та утримувати конкурентні переваги. 
Важливою особливістю економічного зростання 
підприємств є перехід до безперервного інновацій-
ного процесу і його інвестиційному забезпеченню, а 
саме формування інноваційно-інвестиційного поте-
нціалу. 

ВИСНОВКИ. На підставі проведеного дослі-
дження, можемо зробити висновок, що спільне під-
приємництво позитивно впливає на конкурентосп-
роможність машинобудівних підприємств наукова 
новизна отриманих результатів полягає в тому що, 
визначено роль інноваційно-інвестиційного потен-
ціалу стосовно формування конкурентних переваг 
машинобудівних підприємств.  

У сучасних економічних системах підходи до за-
безпечення конкурентоспроможності переважно 
пов'язані, з тенденціями злиття, створення альянсів, 
стратегічного партнерства, спільної роботи і надціо-
нальної глобалізації діяльності. У спільних машино-
будівних підприємств є значний інноваційно-
інвестиційний потенціал й особливо сприятливі 
умови для розробки і впровадження різноманітних 
нововведень. На спільних підприємствах простіше, 
ніж на окремому підприємстві, розв’язуються пи-
тання фінансування, матеріально-технічного забез-

печення пошукових робіт, прискореного впрова-
дження новітніх розробок. Інновації виступають 
серцевиною стратегічного управління на зазначених 
підприємствах, забезпечуючи формування конкуре-
нтних переваг. Інноваційні та інвестиційні процеси є 
основною умовою виробництва конкурентоспромо-
жної продукції, завоювання і збереження позицій 
машинобудівних підприємств на ринку, підвищення 
продуктивності, а також ефективності їхньої діяль-
ності. 

Отже, функціонування спільних підприємств зу-
мовлює потребу вивченні інноваційно-
інвестиційного потенціалу з урахуванням специфіки 
їх функціонування та є напрямом подальших науко-
вих розвідок. Розглядаючи роль інноваційно-
інвестиційного потенціалу машинобудівних підпри-
ємств з точки зору забезпечення конкурентоспро-
можності, її можна визначити як забезпечення адап-
тації  до швидких змін зовнішнього середовища за 
допомогою ефективної комерціалізації нових знань. 
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COMPETITIVE ADVANTAGES FORMATION OF JOINT ENGINEERING COMPANIES 
K. Veselska 
National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute" 
рrosp. Peremohy, 37, Kyiv, 03056, Ukraine. Е-mail: kveselskaya@gmail.com 
The role of innovative and investment potential in the formation of competitive advantages of engineering compa-

nies was analyzed. The report stated that the effective integration of domestic engineering companies in the world 
economy will improve their innovation and investment potential. The positive impact of joint entrepreneurship on the 
formation of competitive advantages is defined. The emergence of international production cooperation as a strategy to 
ensure the competitiveness of engineering companies is disclosed. It is determined by the fact that the partners share the 
tangible, intangible and financial resources to produce goods and services. They also share gain, risks and losses, man-
age all production and trade cycles. It is defined that joint engineering companies are inclined to high level of innova-
tion and investment potential. 

Key words: competitive advantages, competitiveness, joint engineering companies, innovation and investment po-
tential. 
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