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Розглянута проблема ресурсозабезпечення інноваційного потенціалу вітчизняних 

підприємств в аспекті зростання нових можливостей під впливом глобалізаційних процесів. 
Представлений авторський підхід до визначення доцільності гармонізації зв’язків із зовнішніми 
інноваційними потенціалами економічних суб’єктів країн з різним рівнем розвитку. 
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Постановка проблеми в загальному вигляді. В умовах глобалізації господарських 

зв’язків забезпечення гідної позиції вітчизняних підприємств на сучасному 
міжнародному ринку безпосередньо пов’язане з вирішенням проблеми посилення їх 
здатності до засвоєння прогресивних нововведень виробничої сфери та, відповідно, 
пропозиції інноваційної продукції (послуг). Базою формування означених можливостей 
має виступити інноваційний потенціал підприємств, завдання збільшення якого, 
використовуючи можливості, зумовлені активізацією дії глобалізаційних факторів, стає 
особливо актуальним.  

Аналіз останніх публікацій показав, що існує зв’язок між нарощуванням 
інноваційного потенціалу підприємств та трансформаціями зовнішнього середовища їх 
інноваційної діяльності. Так, у більшості наукових праць вітчизняних і зарубіжних 
дослідників збільшення обсягів національних фінансових ресурсів і залучення 
інвестицій трактувалось як обов’язкова умова початкового етапу накопичення 
інноваційного потенціалу економічних суб’єктів 1, с. 3; 2, с. 48-51; 3, с. 30-33; 4, с. 14-
20; 5, с. 26-28. Було з’ясовано, що в ході подальшого функціонування державної 
системи господарювання зростала значущість оновлення техніко-технологічної бази 
виробництва й покращення використаних матеріальних ресурсів 6, с. 17-21; 7, с. 15-16; 
8, с. 19-20. Надалі найважливішим питанням перетворень інноваційного середовища 
виявилось збільшення інтелектуальних можливостей підприємства в процесі створення 
так званої «економіки знань» 9, с. 20-22; 10, с. 125-127; 11, с. 3-4. Таким чином, в руслі 
загальної проблеми збільшення інноваційного потенціалу підприємств постало питання 
про необхідність коректування моделі ресурсного забезпечення останнього на базі 
виявлення наявних/бажаних характеристик складного зовнішнього середовища. 

Враховуючи вищесказане, метою даної статті є викладення теоретико-методичних 
засад коректування моделі ресурсозабезпечення інноваційного потенціалу вітчизняних 
підприємств з урахуванням нових можливостей/обмежень під впливом глобалізаційних 
процесів. Досягнення даної мети потребує розв’язання таких завдань: 
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- характеристики основних глобалізаційних процесів в економіці та їх впливу на 
ресурсне забезпечення інноваційної діяльності підприємств;  

- обґрунтування авторського підходу до виявлення змін інноваційних потенціалів 
вітчизняних підприємств для розробки найдоцільніших моделей ресурсозабезпечення їх 
інноваційного потенціалу. 

Викладення основного матеріалу дослідження. У вітчизняній і зарубіжній 
науковій літературі практично відсутнє єдине загальноприйняте визначення соціально-
економічної сутності процесу глобалізації, що обумовлено комплексністю, 
багатогранністю і неоднозначністю його впливу на розвиток світового господарства. 
Представники майже всіх напрямів економічної теорії визначають глобалізацію як: 
а) процес зростання взаємозв’язків економік окремих країн [12, c. 37; 13, с. 32; 14, с. 8]; 
б) інтернаціоналізацію (інтеграцію) різних сфер людської життєдіяльності [15, с. 76-79]; 
в) виникнення нового рівня економічної організації суспільства (не тотожного простій 
сумі національних економік) [16, с. 183].  

Подібні трактування глобалізації стають особливо цікавим в аспекті з’ясування її 
впливу на появу нових шляхів ресурсного забезпечення інноваційної діяльності 
підприємств, спрямованих на створення інвестиційних, матеріальних, техніко-
технологічних, інформаційних та інших можливостей нормального функціонування 
інноваційного потенціалу [17, с. 678-680]. Аналіз наукової літератури з питань 
глобалізації дозволив виділити у сукупності її соціально-економічних тенденцій такі 
прояви впливу на функціонування інноваційного потенціалу національних підприємств: 

1) ендогенні прояви: 
а) зниження рівня незалежності національних економік та їхніх власних 

можливостей вирішувати внутрішні проблеми, перед усім інноваційного розвитку. 
Отримання фінансової допомоги на дані цілі від структур глобалізованого суспільства 
не є безкоштовним, та супроводжується вимогами щодо виконання певних умов, 
вигідних, в першу чергу, домінуючим державам. Особливо чутливими до негативного 
впливу світового господарства у такому випадку стають країни з перехідною 
економікою та ті, що розвиваються [18, c. 16; 19, с. 30], в результаті у таких країнах 
уповільнюється перехід інноваційного потенціалу на наступний етап функціонування; 

б) втрата національними державами провідної ролі у власних 
зовнішньогосподарських зв’язках; місце урядів фактично займають глобальні 
корпорації, які не належать жодній державі. Глобальні корпорації вилучають на свою 
користь найбільш розвинені ресурси (в першу чергу ті, що можуть бути використані для 
цілей інноваційної діяльності) та продукують стандартизовані в глобальному вимірі 
товари та послуги [19, с. 26-27; 20, с. 116]. Подібна діяльність корпорацій сприяє 
закріпленню поточного стану інноваційного потенціалу означених країн та 
перешкоджає переходу на новий етап функціонування; 

2) екзогенні прояви: 
а) уможливлення вільного переміщення між країнами капіталів, товарів, послуг, 

робочої сили тощо, яке формує економічний простір як «більш однорідну субстанцію» 
[19, с. 26; 21, с. 13], що дозволяє національним підприємствам залучати найбільш 
затребувані інноваційні ресурси. Використання можливостей глобальної міграції 
ресурсів сприяє повнішому використанню переваг поточного етапу функціонування 
інноваційних потенціалів та сформувати відповідне ресурсне забезпечення їх переходу 
на наступний етап;  

б) інтеграція країн за умов наближення рівнів їх соціально-економічного розвитку, 
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співпадання цілей та засобів досягнення [22; 23] обумовлює взаємовідповідність 
напрямків та темпів змін інноваційних потенціалів їх підприємств. 

Розглянуті екзогенні та ендогенні прояви дії глобалізаційних процесів на стан 
національних підприємств різних країн можуть бути використані з метою покращення 
ресурсозабезпечення інноваційного потенціалу певного економічного суб’єкта. Для 
вітчизняних підприємств досягненню цією мети сприятиме гармонізація їх 
інноваційних потенціалів з потенціалами не лише національних, але й, за необхідності, 
іноземних економічних суб’єктів, ознакою якої є відповідність його стану і тенденцій 
розвитку інноваційного потенціалу підприємства тим процесам, що характеризують 
інноваційні зміни інших економічних систем. Досягнення подібності станів різних 
інноваційних потенціалів здійснюється шляхом побудови так званого гармонійного 
типу зв’язків між відповідними ресурсними складовими [24]. За умов, коли стани 
інноваційних потенціалів не співпадають, встановлюються зв'язки за типом «донор-
реципієнт» [25], що характеризуються динамічним перетіканням інноваційних ресурсів 
між складовими (рис. 1). 
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відбувається на базі використання якісних інтелектуальних ресурсів 

 
Рисунок 1 – Матриця зв’язків ресурсних елементів/складових інноваційного 

потенціалу на різних стадіях його функціонування 
 
Згідно з рис. 1, в процесі функціонування інноваційного потенціалу ролі його 

ресурсних складових змінюються. Так на етапі формування інвестиційний й фінансовий 
потенціали виступають донорами інноваційних ресурсів для потенціалів матеріальних 
активів та техніко-технологічного; трудовий та інформаційний потенціали стають 
своєрідними «посередниками» в системі донорсько-реципієнтних зв’язків. На етапі 
адаптації, коли відбулася інтеграція ресурсних потенціалів, донором виступає потенціал 
матеріальних активів, функцію реципієнта приймає інтелектуальний потенціал, а 
інвестиційно-фінансовий виконує роль посередника. На етапі розвитку особливої 
значущості набуває цілісний науково-технічний потенціал, інтеграція складових якого 
відбувається за умов домінування перед усім інтелектуальних ресурсів.  

Для проектування гармонійного або донорсько-реципієнтного типів зв’язків може 
бути використана матриця характеристик інноваційного потенціалу національних 
економічних суб’єктів країн різного рівня соціально-економічного розвитку (рис. 2). 

Як випливає з рис. 2, організація й нарощування ресурсної забезпеченості 
інноваційного потенціалу вітчизняних економічних суб’єктів вимагає дотримання 
наступного порядку заходів: 

 на етапі формування інноваційного потенціалу вітчизняним підприємствам 
доцільно проводити гармонізацію останнього з відповідними потенціалами 
економічних суб’єктів слаборозвинених країн, тому що інвестиційно-фінансовий 
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потенціал суб’єктів цих країн є найбільш інтегрованим серед інших складових 
інноваційного потенціалу; 
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Рисунок 2 – Характеристика інноваційного потенціалу національних економічних 
суб’єктів країн різного рівня соціально-економічного розвитку 

 
 на етапі адаптації підприємствам України є сенс гармонізувати власний 

інноваційний потенціал з інноваційними потенціалами суб’єктів країн з перехідною 
економікою та тими, що розвиваються, оскільки останні знаходяться тимчасово в стані 
«донорства», відчуваючи потребу у відносинах такого типу; 

 на етапі розвитку доцільним є активізація зв’язків з економічними суб’єктами 
розвинених країн, які демонструють високу якість науково-технічного потенціалу та 
готові до відносин, побудованих на використанні інтелектуальних ресурсів. 

Доцільно відзначити, що гармонічний і «донорсько-реципієнтний» типи зв’язків 
інноваційних потенціалів та їх складових можуть поєднуватися: в межах 
мікроінноваційного потенціалу може бути один тип зв’язків складових/потенціалів, тоді 
як у відносинах із зовнішніми потенціалами – інший тип, забезпечуючи один одного. 
Так, економічні суб’єкти країн з перехідною економікою та країн, що розвиваються, 
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ставлячи задачу переходу на етап розвитку власного інноваційного потенціалу, мають 
попередньо нарощувати інтелектуальну складову. Для цього їм необхідно встановити 
гармонійні зв’язки з інноваційними потенціалами економічних суб’єктів розвинених 
країн (наприклад, шляхом вступу до стратегічних альянсів підприємств; створення 
спільних венчурних структур; участі у державних, регіональних, місцевих програмах 
соціально-економічного розвитку, тощо) [26, 27, 28, 29].  

Висновки і перспективи подальших досліджень за даним напрямом. 
Підсумовуючи вищевикладене, слід зауважити, що під впливом глобалізаційних 
процесів проблема організації ресурсозабезпечення інноваційного потенціалу 
вітчизняних підприємств отримує нове розв’язання, а саме, шляхом зовнішньої 
гармонізації ресурсних складових. Дослідження глобалізації дозволяє розширити 
горизонти пошуку нових рівнів зовнішніх зв’язків інноваційних потенціалів 
вітчизняних підприємств; урізноманітнити засоби їх контактів із зовнішніми 
інноваційними потенціалами. У той же час, авторська точка зору щодо необхідності 
виявлення ідентичних змін ресурсних потенціалів надає можливість вдосконалити 
теоретико-методичні засади управління процесом створення моделі 
ресурсозабезпечення власних інноваційних потенціалів (на кожному етапі їх 
функціонування) з залученням зовнішніх потенціалів, у тому числі, іноземних 
економічних суб’єктів. Подальші дослідження у цьому напрямку мають бути пов’язані з 
пошуком й обґрунтуванням критеріїв та індикаторів вибору конкретних економічних 
суб’єктів в межах виділених груп країн, взаємодія з якими здатна забезпечити бажаний 
стан інноваційного потенціалу вітчизняних підприємств.  
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Е.А. Овечкина, К.В. Иванова 
Теоретико-методические основы ресурсообеспечения инновационного потенциала 

отечественных экономических субъектов в условиях глобализации 
Рассмотрена проблема ресурсообеспечения инновационного потенциала отечественных 

предприятий в аспекте роста новых возможностей под воздействием процессов глобализации. 
Представлен авторский подход к определению целесообразности гармонизации связей с 
внешними инновационными потенциалами экономических субъектов стран с разным уровнем 
развития. 

Ключевые слова: глобализация. инновационный потенциал, ресурсообеспечение, типы связей 
ресурсных составляющих. 

 
O.A. Ovechkina, K.V. Ivanova 
Theoretical and methodological foundations of resourcing of innovative capacity of domestic 

economic enterprises in globalizing conditions 
The problem of resource supply for the domestic enterprises innovative potential in aspect of growth 

of new possibilities under the influence of globalization processes is considered. The author's approach 
to definition of expediency of harmonization of communications with economic subjects external 
innovative potentials of the countries with a different level of development is presented. 

Keywords: globalization, innovation potential, resourcing, types of connections of resource 
constitute. 
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