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АНОТАЦІЯ
Із використанням теоретико-методологічного підходу у статті досліджено основні напрями вибору інноваційного розвитку
для промислових підприємств олігархічного і монополістичного
ринкового середовища. Для підприємств обох типів ринкових
секторів головним мотиваційним аргументом виступає зростання прибутків від упровадження інновацій, а не через посилення монопольного становища на ринках як власників вже
створеного і діючого виробничого потенціалу. Для підприємств
монополістичного ринкового середовища як мотиваційні важелі пропонуються використання гнучкої системи оподаткування
їхніх доходів і захист вітчизняного ринку від іноземних товарівзамінників. Для підприємств олігополістичного ринкового сектору зберігається мотиваційний аргумент упровадження інновацій, а не посилення монопольної влади, але ще й додається
гостра необхідність у проведенні технологічних інновацій для
зменшення матеріаломісткості, капіталомісткості, трудоємності,
енергоємності, безпеки праці й екологічної безпеки життя.
Ключові слова: ринкове середовище, монополія, олігополія, інноваційна рента, основні фонди.
АННОТАЦИЯ
С использованием теоретико-методологического подхода в
статье исследованы основные направления выбора инновационного развития для предприятий олигархической и монополистической рыночной среды. Для предприятий обоих рыночных
типов главным мотивационным аргументом является рост прибыли от внедрения инноваций, а не путем установления монопольной власти над уже имеющимся производственным потенциалом. Для предприятий монопольного рынка в качестве
мотивационных мероприятий предложено использовать гибкую
налоговую шкалу для налогообложения их доходов и защиту отечественного рынка от зарубежных товаров-заменителей. Для
предприятий олигополистической рыночной среды сохраняется
тот же мотивационный аргумент внедрения инноваций, а не усиление монопольной власти, с обязательным соблюдением требований снижения материалоемкости, капиталоемкости, трудоемкости, энергоемкости производства, соблюдения требований
охраны труда и экологической безопасности производства.
Ключевые слова: рыночная среда, монополия, олигополия, инновационная рента, основные фонды производства.
ANNOTATION
A progress of world community trend shows completely other
attitude toward industry. A that industrial structure that in the near
past was the source of workplaces decided the questions of employment of population, development of whole territories, served
as basis for creation of whole agglomerations, the accuses filled
with the budget of country remained in remembrances and chronicles 20 centuries. Industry of 21 century – it, foremost production

in that scientific approaches are used and the results of scientific
researches are inculcated, with the small quantity of workers, such
size of accuses from introduction of innovations, that allows to fill
a budget not only territorial but also state, gives an opportunity
for development of territories and life of people. Research and
introduction of innovative processes for Ukraine are very actual
in connection with that an old industrial base that was reached
from distant soviet times began to conflict with the new necessities
of management. An old industrial base entails the use only of old
technologies, intensifying of ecological problems and decision of
questions of the use of high-cube of material, labour, capital resources and more careful attitude toward safety of resources of
production. It is necessary to underline that to work out these problems to the industrial enterprises is due to the personal funds, connecting internal backlogs, inculcating new approaches in a management, rationalizing organization of labour and perfecting the
professional going near a management and logistic. In addition,
it should be noted that the bulk of the Ukrainian enterprises able
to create innovative products and technologies works in the conditions of oligopoly or monopoly. A different market environment determines different approaches and sets different vectors to motivation of enterprise – producer to introduction of innovations. So the
enterprises of market segment of oligopoly are more oriented in
mastering of innovations on the decision of problems of updating of
the fixed assets and decline of indexes of resource-demanding, labour intensiveness, capital-intensiveness and ecological defiance.
The enterprises of monopolistic sector are aimed at safety of the
monopolistic position and aim to get as possible greater accuses
from innovative rent. At the enterprises of oligopoly and monopolistic segments of markets exists and single problem – absence of
sponsorship of innovative activity at the level of the state.
Key words: market segment, oligopoly, monopoly, innovative
activity, fixed assets.

Постановка проблеми у загальному вигляді та
її зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями. У сучасному світі все яскравіше
проявляє себе думка, що промисловість, яка давала зайнятість численній кількості працівників,
була тим чинником, який утворював індустріальні
міста і регіони, де концентрувалася вагома частка ВНП країни, втратила своє значення. На перший план виходить наукомісткість виробництва
з невеликою чисельністю працівників, але прибуток від діяльності якої наповнює бюджет країни,
дає розвиток і життя територіям, регіонам, країнам,
людству взагалі. Для промисловості України проб-
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лема інновацій, інноваційного розвитку постає
вкрай актуальною через те, що стара промислова
база суперечить новим вимогам господарювання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій,
в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор. Обґрунтування
необхідності розбудови в Україні нової інноваційної економіки розкрито в наукових працях
А.С. Гальчинського, В.М. Геєця, А.К. Кінаха,
В.П. Семіноженко [1], С.М. Ілляшенко [2]. Питання налагодження інноваційного розвитку
в промисловості України розкрито в наукових надбаннях О.І. Амоши [3], О.В. Савчука [4]. Аспектам розвитку стратегії формування економічного
механізму інноваційної діяльності підприємства
присвячено наукові роботи О.Г. Череп [5]. Проблеми впровадження інновацій на галузевому рівні
досліджували такі науковці, як: Т.Г. Логутова [6],
С.М. Ілляшенко, С.П. Аптекарь, Б.М. Андрюшків,
М.Г. Белопольський та ін.
Слід сказати, що на державному рівні проблеми інноваційного розвитку викладено в таких документах, як «Національна доповідь» [7],
«Стратегія інноваційного розвитку України на
2010–2030 роки в умовах глобалізаційних викликів» [8]. У перелічених вище урядових документах і наукових працях зроблено наголос
на необхідність інноваційного розвитку економіки країни, регіону, підприємства.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття. Незважаючи на завелику кількість
урядових документів, наукових праць із проблем упровадження інновацій, не досліджуваною залишилася проблема впливу ринкового
середовища підприємства на його мотивацію
щодо впровадження інновацій.
Формулювання цілей статті (постановка завдання). Мета дослідження полягає у дослідженні впливу ринкового середовища на мотивацію
промислових підприємств до впровадження інновацій, адже на монопольному ринковому полі
мотивація зовсім інакша, ніж мотивація підприємства олігополістичного сектору.
Виклад основного матеріалу дослідження
з повним обґрунтуванням отриманих наукових
результатів. Дослідження й систематизація накопиченого досвіту та особливостей прояву глобалізаційних процесів на різних рівнях світової
економіки і виробництва дають можливість стверджувати, що сучасний тип економічного розвитку має власні особливі риси і пріоритети, деякі
з них такі: різке зростання у світі промислових
галузей, які використовують у своєму підґрунті
високі технології, і таких галузей, чия продукція задовольняє особисті потреби людини; сучасне виробництво орієнтоване не на масовий попит,
а на задоволення специфічних потреб окремих індивідуумів на ринках невеликої ємності; значне
зростання у світових масштабах підприємницьких структур, які досить швидко адаптуються до
вимог зовнішнього оточення; на глобальному рівні зростають вимоги до якості товарів і послуг та
їх розмаїття; зростання ступеня сприйнятливості
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суспільства до інновацій; поява нових організаційних форм інноваційної діяльності, а саме технопарків, бізнес-інкубаторів, венчурного підприємництва; зростання ціни людського чинника як
творчої риси праці; екологічність; використання
високих і інформаційних технологій; прискорення впровадження процесів утворення нових знань
та швидкі зміни, що відбуваються в них; інтелектуалізація виробничої діяльності та ін. [4, с. 11].
Швидкі технологічні зміни, інтенсифікація
конкуренції, глобалізація викликають рушійні сили міжнародного виробництва. Експерти
ЮНКТАД визначають три типи сучасних виробничих систем [9, с. 200]:
– до першого типу належать виробничі системи, де найголовнішою рушійною силою є технологія (technology-driven systems), а головний
результат функціонування таких систем – створення нової технології;
– до другого типу належать системи, головною
рушійною силою яких є підвищення ефективності виробництва (production-driven systems);
– третій тип поширений у секторі споживчих
товарів, де головна рушійна сила – вдосконалення
маркетингових підходів (market-driven systems).
Автор цілком погоджується з висновками багатьох вітчизняних дослідників і вчених, що відновлювальне зростання в Україні проходило на
застарілій матеріально-технічній базі, яку країна
отримала у спадок від соціалістичної системи господарювання. На перших етапах самостійного розвитку в економіці України досить швидкими темпами відновлювали власні потужності ті галузі,
які мають і досі найвищі показники паливомісткості, матеріаломісткості та енергоємності. Після
стрімкого зростання у всьому світі цін на енергоносії і з наближенням вітчизняних цін до світових
рівнів на порядок денний вийшло питання про
виживання вітчизняної економіки взагалі. Нова
ринкова система господарювання стала досить гостро суперечить зі старою матеріально-технічною
базою. Ще однією з проблем національної економіки є експортна і сировинна спрямованість
економічного розвитку, яка призвела до майже нерозривної залежності економічної ситуації
в країні від змін кон’юнктури світових ринків
збуту: металопродукції, напівфабрикатів, мінеральної, хімічної й аграрної продукції. Тобто економіка країни зараз опинилася у такому становищі, коли чинники економічного зростання, що
базувалися на володінні та використанні природних ресурсів, уже не діють, а реальний перехід до
прийняття нових технологічних рішень, залучення до праці робітників, які здатні ефективно використовувати нові інформаційні технології саме
інноваційного зростання, ще не відбувся.
Слід сказати, що на законодавчому рівні інноваційна діяльність закріплена такими документами, як: закони України «Про інноваційну діяльність» [10], «Про Стратегію сталого розвитку
«Україна – 2030» [11], «Про пріоритетні напрями
інноваційної діяльності в Україні» [12]; «Концепція
науково-технологічного та інноваційного розвитку
України» [13]; «Стратегія інноваційного розвитку
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України на 2010–2030 роки в умовах глобалізаційних викликів» [14]; закони України «Про наукову і
науково-технічну діяльність» [15], «Про схвалення
Концепції розвитку національної інноваційної системи» [16]; «Створення в Україні інноваційної інфраструктури: державна цільова економічна програма на 2009–2013 роки» [17]та ін. Висновок можна зробити такий, що законодавче поле України
сприяє, захищає і показує напрями інноваційної
діяльності в країні. Необхідність проведення інноваційних змін в Україні була відзначена в тексті
Пояснювальної записки до проекту закону України
«Про внесення змін до Закону України «Про інноваційну діяльність», де було наголошено на незадовільний стан у проведенні державної політики у
сфері наукової, науково-технічної та інноваційної
діяльності в Україні й указано на такі наслідки:
«Як наслідок, у країні закріплюються тенденції перетворення України на державу, яка експортує переважно сировину або продукцію з незначною часткою доданої вартості та своїми людськими ресурсам
бере участь в інноваційному розвитку та підвищенні конкурентоспроможності інших країн» [18, с. 1].
В.М. Геєць наголошує й обґрунтовує необхідність створення і функціонування диференційованої системи оподаткування: «При цьому
загальновизнаним є такий факт: на освоєння нових видів виробництва потрібні пільги, оскільки
за наявної результативності щодо рентабельності
за видами діяльності нові види виробництв не
виникають, бо пріоритетність в одержанні наддоходів від оптової торгівлі, фінансової й інших
видів діяльності в Україні, а також від експлуатації природних ресурсів (нафти і газу) … не
дасть змоги досягти бажаного розвитку економіки на основі нових технологій та інновацій.
Не випадково, що в Україні за часи трансформаційних перетворень так і не було масово створено
принципово нових видів діяльності» [19, с. 10].
Авторами монографії [9] висловлено думку,
що мотивація підприємств до інновацій зовсім
різна і повністю залежить від типу ринкової
структури, в якій функціонує підприємство.
Типи ринкових структур, які впливають на бізнесову поведінку і налаштованість підприємств
на ринках монополії, монопольної конкуренції
й олігополії, мають об’єктивно різні підходи та
правила. Ця проблема у вітчизняній науці не
отримала інтересу науковців і є не розвинутою.
Експортоорієнтовані галузі вітчизняної економіки – металургія, енергетика, хімічна промисловість, машинобудування – працюють в умовах
олігополії. Проблеми цих галузей відомі і поширені в наукових працях таких вітчизняних науковців, як: О. Амоша, О. Устенко, Л. Мельник,
С. Аптекарь, С. Мочерний, В. Геєць, Ю. Макогон,
В. Ляшенко, М. Белопольський, Р. Близький,
О. Галушко, Л. Каніщенко, Т. Логутова. Головна
з них – старіння основних фондів, звідси походить
й інша проблема – технологічне старіння; за нею
слідує екологічна безпека виробництва, його матеріалоємність, енергомісткість, трудомісткість,
фондоємність. Автор цілком погоджується з тезою
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науковців С.І. Юрія та Є.В. Савельєва [9, с. 112],
що головний напрям інновацій таких підприємств – «…якомога швидше вирішення проблеми старіння технічної бази виробництва»
[9, с. 112]. Зміна номенклатури й асортименту на підприємстві, наприклад металургійної галузі, не може
бути швидкою, тому інноваційні процеси потрібно проводити у техніко-технологічному напрямі.
Звідси постає питання: а за якими критеріями
вимірювати плинність оновлення основних фондів,
як оцінювати інноваційний потенціал галузей? На
рис. 1 подано схему мотивації промислових підприємств, що працюють в олігархічному середовищі,
до впровадження інновацій. Основними показниками оцінки інноваційного рівня з посиланням на
[9, с. 112–113] пропонується вибрати такі: показник відношення приросту річної вартості інвестицій
в основні фонди, тобто активна частина основного капіталу, до приросту вартості річної суми його амортизації. Використання цього показника таке, що ті підприємства, де результат розрахунку є більшим, тобто є найбільше перевищення, мають отримувати фінансові, пільгові, митні, зовнішньоекономічні та
інші преференції; показники динаміки зміни енергоємності, матеріаломісткості, трудомісткості, фондоємності й екологічної безпечності технологій. Це
спонукає підприємства олігархічного сектору до розроблення і виконання програм економії матеріальних, паливних, енергетичних ресурсів; вторинного
використання побічної продукції і відходів виробництва; розроблення й упровадження прогресивних
програм управління та підготовки персоналу.
До монопольного ринкового середовища належать усі адміністративні, природні монополії
та такі види виробництва, де випуск продукції
галузі зосереджено на одному, максимум на
двох підприємствах. До монопольного ринкового середовища в Україні належать підприємства
військово-оборонного комплексу; аерокосмічної,
авіабудівної галузей; приладобудування і виробництва поодиноких видів продукції на підприємствах сільськогосподарської, машинобудівної, суднобудівної галузей. Для монопольного
ринкового середовища характерним є створення
висококонцентрованих виробничих структур,
холдингів, фінансово-промислових груп (ФПГ).
З одного боку, це прискорює процес олігархізації, встановлення монопольного володіння на
вітчизняному ринку і, як наслідок, завищення
цінового рівня на продукцію, обмеження обсягів
її випуску та ін. З іншого боку, якщо в країні
не буде власних ФПГ або інших висококонцентрованих виробничих груп, які матимуть вплив
на світових ринках, то майже неможливо забезпечити конкурентоспроможність вітчизняних
виробництв, гарантувати національну безпеку,
витримувати кризи і ризики сучасних глобалізаційних процесів. Тобто мотивація підприємств
монополістичного ринкового сектору повинна
торкатися їхніх інтересів у зростанні прибутку
на інноваційних технологіях і продуктах, а не в
посиленні влади над уже створеним виробничим
потенціалом [9, с. 108] На рис. 2 представлено

Рис. 1. Схема мотивації промислових підприємств олігополістичного ринкового середовища до інновацій
Джерело: складено на основі [9, с. 112–113]
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Рис. 2. Схема мотивації промислових підприємств монополістичного ринкового середовища до інновацій
Джерело: складено на основі [9, с. 108–110]

Мотивація на державному рівні щодо підтримки інноваційної діяльності

Необхідно
Необхідно
збільшення
збільшення
інноваційної
інноваційної
ренти
ренти від
від
випуску
випуску
інноваційного
інноваційного
продукту/товару
продукту/товару

Для
Для досягнення
досягнення цього
цього підприємство
підприємство
частіше
проводить
частіше проводить інноваційні
інноваційні
зміни
зміни через
через пошук
пошук патентів,
патентів,
ліцензій,
виготовлення
ліцензій, виготовлення власного
власного
нового
нового продукту
продукту

Що необхідно враховувати для збільшення інноваційної ренти?

В чому необхідна
мотивація?

Мотивація
Мотивація до
до зростання
зростання доходів
доходів на
на
інноваційних
інноваційних технологія
технологія іі
Що необхідно
продуктах,
продуктах, аа не
не через
через посилення
посилення
зробити?
монопольної
монопольної влади
влади над
над вже
вже
створеним
створеним виробничим
виробничим потенціалом
потенціалом

Для
Для послаблення
послаблення ризиків
ризиків конкуренції
конкуренції зз іноземними
іноземними товарами,
товарами, які
які замінюють
замінюють
вітчизняні
на
рівні
державних
органів
потрібно
обмежити
на
період
вітчизняні на рівні державних органів потрібно обмежити на період освоєння
освоєння
вітчизняних
вітчизняних інноваційних
інноваційних товарів
товарів обсяг
обсяг припливу
припливу вв країну
країну іноземних
іноземних товарівтоварівзамінників,
замінників, при
при цьому
цьому обов'язково
обов'язково дотримуватись
дотримуватись вимог
вимог СОТ
СОТ іі використати
використати
нетарифні
нетарифні методи
методи регулювання
регулювання зовнішньої
зовнішньої торгівлі.
торгівлі.

Фактор
Фактор часу
часу використання
використання
інноваційної
інноваційної розробки.
розробки. При
При зниженні
зниженні
темпів
темпів оновлення
оновлення інновацій
інновацій
максимально
максимально зростає
зростає ціна
ціна на
на
інноваційний
інноваційний продукт
продукт іі зменшуються
зменшуються
обсяги
обсяги його
його виробництва.
виробництва. Ефект
Ефект
інновацій
інновацій зменшується
зменшується до
до нуля.
нуля.

До
До монополістичного
монополістичного середовища
середовища належать
належать усі
усі
природні,
природні, адміністративні
адміністративні монополії
монополії також
також ті
ті
виробництва
виробництва на
на яких
яких випуск
випуск продукції
продукції галузі
галузі
зосереджено
зосереджено на
на одному
одному -- двох
двох підприємствах,
підприємствах,
до
до яких
яких відносять
відносять підприємства:
підприємства: аерокосмічної,
аерокосмічної,
авіабудівної,
авіабудівної, військово-оборонної,
військово-оборонної,
приладобудівної
приладобудівної галузей
галузей та
та виробництво
виробництво
поодиноких
поодиноких видів
видів продукції
продукції вв
сільськогосподарській,
сільськогосподарській, суднобудівній,
суднобудівній,
машинобудівній
машинобудівній галузях
галузях

Монополістичне
Монополістичне ринкове
ринкове середовище
середовище

Приазовський економічний вісник

139

140
схему мотивації промислових підприємств монопольного ринкового середовища до інновацій.
Головне питання: як буде працювати механізм нарахування інноваційної ренти та її
збільшення? Для монопольного рину відома закономірність, коли співвідношення приросту корисних властивостей інноваційного продукту до
приросту його ціни має тенденцію до зниження.
Тобто кожний корисний додатковий складник
інноваційного продукту, який має додатковий
позитивний і корисний ефект для споживача,
для нього буде коштувати дорожче, при цьому
попит на інноваційний продукт буде зменшуватися. За таких умов підприємство-монополіст
буде завищувати ціни, щоб збільшити власний
валовий дохід. Цей дохід і буде інноваційною
рентою [9, с. 108].
На розмір інноваційної ренти впливають
три чинники: час використання інноваційної
розробки; частота впровадження інноваційних
змін через пошук патентів, ліцензій, нових
зразків товарів; поява на вітчизняному ринку товарів-замінників іноземного походження.
Із перелічених вище чинників, що гальмують
інноваційний процес на підприємствах-монополістах, і виходить розв’язання проблеми мотивації впровадження інновацій у монопольному
ринковому середовищі.
Для того щоб підприємства частіше проводили інноваційні зміни, потрібно використовувати
гнучку податкову систему. Ті підприємства, які
гальмують або затримують упровадження інновацій, свій прибуток будуть оподатковувати за
рухомою шкалою, де розмір податку диференційовано зростає. Щоб мінімізувати вплив конкуренції з іноземними товарами-замінниками
інноваційних вітчизняних на період освоєння
останніми вітчизняного ринку, на рівні держави потрібно обмежити доступ на вітчизняний
ринок закордонних товарів, при цьому не порушувати вимоги СОТ і використовувати методи нетарифного регулювання зовнішньої
торгівлі [9, с. 109].
Висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
У проведеному дослідженні дістав подальшого розвитку науково-методологічний підхід до
визначення основних напрямів мотивації вітчизняних промислових підприємств до впровадження інновацій, якій тісно пов’язаний із
типом ринкового середовища функціонування
підприємства. Так, для підприємств монопольного ринкового середовища головним стимулом
для впровадження інновацій є збільшення інноваційної ренти. Державну підтримку таких
об’єктів вітчизняної економіки потрібно сконцентрувати на гнучкому оподаткуванні доходів
від інноваційної діяльності й обмеженні впливу
конкуренції іноземних товарів-замінників вітчизняним інноваційним товарам.
Для підприємств олігополістичного ринкового середовища мотивація інноваційної діяльності полягає у вирішенні проблем старіння техно-
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логій і основних фондів, які їх обслуговують.
Головний напрям інновацій концентрується
у досягненні мети зниження матеріалоємності,
капіталоємності, енергомісткості, трудомісткості й екологічної безпеки виробництва. Для цього запропоновано механізм розрахунку приросту річної вартості інвестицій в основні фонди до
приросту вартості річної суми його амортизації.
Використання цього показника таке, що ті підприємства, де результат розрахунку є більшим,
тобто є найбільше перевищення, мають отримувати фінансові, пільгові, митні, зовнішньоекономічні та інші преференції.
Подальші наукові дослідження, на думку автора, необхідно концентрувати на проблемах інвестування і кредитування інноваційної діяльності вітчизняних промислових підприємств,
на поліпшенні умов оподаткування результатів
їхньої діяльності, на прискоренні реалізації
інноваційних проектів та ін. Також науковий
інтерес викликають питання, які розв’язують
проблеми оцінки рівня інноваційності продукту, оцінки стану і можливостей інноваційної
діяльності промислового виробника, підходи
до вибору інноваційного проекту та організації
його виконання.
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