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РОЛЬ МІЖНАРОДНОГО ІННОВАЦІЙНОГО ТА НАУКОВО-
ТЕХНІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У ПІДВИЩЕННІ

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ

Розвинуті країни у сучасних умовах
глобалізації економічного життя
забезпечують свій розвиток за рахунок
удосконалення існуючих технологій, техніки
та використання принципово нових наукових
досягнень.

Україна як незалежна держава живе у
взаємопов’язаному та взаємозалежному світі.
Для України стратегічною метою є її
входження до міжнародних науково-
технічних потоків, які дозволять забезпечити
конкурентоспроможність основних галузей
промисловості, а науковий обмін дозволить
зосередитися на вирішенні проблем
стратегічної науково-технічної політики та
на пошуку шляхів реалізації інноваційної
моделі розвитку.

У даному контексті особливої
актуальності для України набуває проблема
створення дієвих механізмів щодо
підвищення міжнародної
конкурентоспроможності машинобудівного
комплексу України, який має стати
фундаментом ефективної міжнародної
економічної інтеграції.

Вивченням питань, пов’язаних із
конкурентоспроможністю національних
економік, займалися зарубіжні та вітчизняні
вчені: Дж. Даннінг, М. Енрайт, І. Кірцнер, Є.
Кочетов, М. Познер, М. Портер,
І. Спиридонов, Й. Шумпетер, В. Андрійчук,
А. Гальчинський, В. Геєць, Д. Лук’яненко,
С. Соколенко та інші.

Незважаючи на досить широкий спектр
досліджень сучасних проблем та заходів щодо
забезпечення конкурентоспроможності
національної економіки та її галузей,
потребують подальшого наукового обґру-
нтування в міжнародному контексті проблеми

розвитку інноваційного потенціалу
українських товаровиробників та їх науково-
технічного, інвестиційного й інноваційного
співробітництва.

Державна науково-технічна та
інноваційна політика має стати вирішальним
фактором щодо виведення економіки
України із кризи і забезпечення її зростання
за рахунок підвищення
конкурентоспроможності провідних галузей
економіки. Головною метою такої політики є
стратегічна орієнтація розвитку виробництва
на створення і широке застосування прин-
ципово нових машин, матеріалів,
комплексних технологічних систем,
ефективне освоєння науково-технологічних
розробок, забезпечення соціально-економіч-
них, організаційних і правових умов для
постійного відтворення й ефективного
використання науково-технічного потенціалу
[1].

Важливою метою політики сприяння
науково-технологічним інноваціям є
досягнення стандартів розвитку,
притаманних розвинутим країнам світу. Ці
стандарти стосуються перш за все
раціоналізації споживання енергії та
використання природних ресурсів,
технологічних стандартів, правового захисту
інтелектуальної власності, міжнародних
стандартів якості, сертифікації виробів та
послуг [2].

Однак в Україні економічна політика в
цілому і промислова політика зокрема
дотепер майже не мають відчутної
інноваційної спрямованості [3].

Розглянемо особливості формування
науково-технічної політики  як одного з
факторів підвищення ефективності інновацій
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у машинобудівному комплексі.
Науково-технічна політика – це

науково обґрунтований спосіб дій,
спрямований на реалізацію поставлених
завдань у галузі машинобудування на
визначеному, досить тривалому проміжку
часу, які сформувалися на даний період за
економічних, соціальних і політичних умов.

Сучасне конкурентоспроможне
підприємство повинне мати таке ресурсне
забезпечення:

технології та технологічне оснащення,
які забезпечують серійний і економічний
випуск виробів;

форми організації підприємства і
методи управління, які забезпечують
високоекономічне, динамічне управління
ним зі швидкою реакцією на всі зміни
зовнішнього середовища;

системи комплексної автоматизації
всіх етапів виробничої діяльності
підприємства на основі корпоративних
інтелектуальних систем і програмно-
методичного інструментарію їх прискореної
розробки й саморозвитку;

систему корпоративних зв'язків із
підприємствами-суміжниками,
постачальниками, експлуатаційниками на
основі єдиної методології, інформаційної
інтеграції, телекомунікаційних мереж;

стійкі ринки і добре організовані
служби збуту продукції;

сформовані мережі обслуговування і
ремонту експлуатованих виробів світового
сервісного рівня;

кадровий потенціал, виробничий
досвід і знання;

відпрацьовану систему підготовки
професійних кадрів і проведення наукових
досліджень.

Підприємства, які володіють усіма
наведеними факторами, здатні стати
конкурентоспроможними, не потребуючи
жодної підтримки з боку держави. Однак на
даний момент жодне з  вітчизняних
підприємств не має всієї сукупності даних
факторів. По-перше, через те, що економіка
підприємства не дозволяє йому придбати чи
створити в себе всі зазначені фактори; по-
друге, тому, що більшість проблем

потребують державного вирішення,
національного ресурсозабезпечення,
проведення робіт державного  масштабу [4].

Забезпечення підприємства всіма
факторами НТП є проблемою, характерною
як для західних підприємств, так і для
вітчизняних. Проте для України розробка
НТП є більш важливою, оскільки у країні
недостатньо вільних ресурсів, і їх потрібно
оптимально використовувати.

При ресурсозабезпеченні необхідно
використовувати:

виробничі технології та технологічні
машини;

організаційні ресурси;
фінансові ресурси;
інформаційні технології інжинірингу;
нормативні ресурси;
наукові ресурси;
кадрові ресурси;
засоби масової інформації.
При недостатній кількості економічних

ресурсів забезпечення одночасного розвитку
всіх підприємств до досягнення ними
конкурентоспроможного світового рівня є
нездійсненним. Необхідно визначити
пріоритети та їх критерії для того, щоб
зосередити виділені кошти на конкретних
підприємствах, виробах, ресурсах, виводячи
їх у першу чергу на високий економічний
рівень, і використовувати отримані кошти від
продажу наукомістких виробів на розвиток
підприємств другого, третього й інших
пріоритетів.

Науково обґрунтована технічна
політика вигідна як для підприємства, так і
для всієї держави. Роль держави полягає в
тому, щоб пояснювати доцільність розробки
НТП, допомагати підприємствам у створенні
власної НТП і в разі її використання –
надавати можливу допомогу.

В умовах формування ринкових
відносин найскладнішою проблемою
матеріалізації нових наукових знань є процес
передачі результатів наукових досліджень до
виробничої сфери, у тому числі й тих, що
виконуються на міжнародному рівні.
Необхідною умовою здійснення цього
процесу має бути розвиток експорту й
імпорту науково-технічної продукції, їх



ефективне співвідношення, обумовлене
рівнем попиту на інновації в межах
внутрішнього та зовнішнього ринків [5]. Цей
процес значною мірою забезпечується
співробітництвом з іноземними
підприємствами та виробничими
об’єднаннями.

На сьогодні жодна із країн не може
ізолюватись від зовнішнього світу,
обмежуючись лише
зовнішньоторговельними зв'язками,
недооцінюючи комплексні форми
міжнародного промислового
співробітництва, особливо кооперацію.

Міжнародна науково-виробнича
кооперація все більш активно впливає на
світові товарні та національні ринки,
визначаючи їх розширення, характер
взаємозв'язків фірм і
конкурентоспроможність їх товарів.

Міжфірмове співробітництво в
матеріальному виробництві призводить до
значного вдосконалення та ускладнення
продукції, яка надходить у міжнародний
товарообіг; до скорочення життєвого циклу
товарів; швидкого розширення асортименту
продукції; збільшення кількості
взаємодоповнюючих продуктів, вироблених
різними технологічними способами;
розширення постачань проміжної продукції
(компонентів, деталей, вузлів, агрегатів,
комплектуючих тощо). У зв'язку із цим
зросли обсяги, інтенсивність і
різноманітність комерційних операцій на
світовому ринку.

Конкуренція корпорацій, таким чином,
усе більш зміщується зі сфери обігу у
виробничу діяльність і НДДКР, підсилюючи
значення нецінової конкурентоспроможності
товарів порівняно із ціновою [6].

Сучасна ситуація у світовому
господарстві потребує значної уваги до
міжнародної науково-виробничої кооперації
органів державної законодавчої та
виконавчої влади.

Використання світового досвіду
дозволило б виявити і мобілізувати ще не
підняті резерви співробітництва
товаровиробників України з партнерами з
інших країн світу, скоротити потребу в
інвестиціях, особливо іноземних, а в ряді

випадків відмовитися від обтяжливих
зовнішніх запозичень, таким чином,
одержати маловитратний доступ до
технологій іноземних партнерів зі
співробітництва.

У сучасних умовах для підприємств
України міжнародна науково-виробнича
кооперація має ряд важливих переваг. Вона
дозволяє:

докорінно вдосконалювати організацію
та управління виробництвом, у тому числі на
основі його реструктуризації;

створювати нові чи модернізувати
діючі виробництва з випуску продукції,
ефективної для вітчизняного підприємства і
конкурентноздатної на ринках, забезпечуючи
таким чином взаємну вигоду партнерам по
кооперації, а також виграшні позиції для
українських споживачів цієї продукції;

швидко й радикально підвищувати
технічний рівень виробництва, поліпшувати
техніко-економічні і якісні параметри
продукції на основі впровадження передових
українських і зарубіжних технологій;

підвищувати стабільність роботи
українських підприємств, які в сучасних
умовах залежать від нестабільності
постачань вітчизняних виробників
необхідних матеріалів потрібної якості і
прийнятного рівня цін;

забезпечувати при порівняно
невеликому збільшенні взаємних постачань
проміжної продукції (між українськими і їх
іноземними партнерами по кооперації)
значне і швидке збільшення випуску кінцевої
кооперованої продукції вітчизняними
підприємствами та її успішну реалізацію як
на внутрішньому, так і на зовнішньому
ринках. До відносно невеликої частини
імпортованих комплектуючих, які не
випускаються в нашій країні, українське
підприємство може залучати значно більше
комплектуючих свого виробництва і дешеву
робочу силу;

брати товаровиробникам України
активну участь у реалізації міжнародних
багатосторонніх коопераційних проектів
разом з іншими країнами світу і їх фірмами.

Міжнародна кооперація в сучасних
умовах є основою економічної й інноваційної
стратегії, “управлінського” прогресу



(менеджменту) у масштабах національних
компаній, міжнародних інтеграційних
об’єднань.

Отже, міжнародна кооперація є
матеріальною, науково-технічною і
технологічною базою процесів
світогосподарського розвитку, сучасних
форм зовнішньоекономічних зв'язків.

Тому досягнення якісно нового рівня
конкурентоспроможності для України буде
принципово неможливим, якщо вона й надалі
буде нехтувати можливостями, які надає
розвиток міжнародної кооперації, оскільки
міжнародна науково-виробнича кооперація є
одним із важливих інструментів підвищення
конкурентоспроможності в усіх її аспектах.

Висновки. Україна за рівнем
інноваційного розвитку й інноваційного
потенціалу значно відстає від провідних
країн світу. Для подолання такого розриву
Україні потрібно більш активно залучатися
до міжнародних науково-технічних та
інвестиційних коопераційних зв’язків. У
сучасних умовах міжнародна науково-
виробнича кооперація для України має низку
важливих переваг. Вона дозволяє, по-перше,
створювати нові чи модернізувати діючі
виробництва з випуску продукції, ефективної
для вітчизняного підприємства і
конкурентоспроможної на світових ринках,
забезпечуючи  виграшні позиції для
українських споживачів цієї продукції; по-
друге, швидко й радикально підвищувати
технічний рівень виробництва, поліпшувати
техніко-економічні таі якісні параметри
продукції на основі впровадження передових
вітчизняних і зарубіжних технологій.

Оскільки міжнародна науково-вироб-
нича кооперація є одним із важливих
інструментів підвищення
конкурентоспроможності у всіх її аспектах,
то досягнення якісно нового рівня
конкурентоспроможності буде для України
принципово неможливим, якщо вона й надалі
буде нехтувати можливостями, які надає
розвиток міжнародної кооперації.
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