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Пархоменко Н. О. Тенденції інноваційного розвитку міжнародних і вітчизняних бізнес-систем  
у глобальному бізнес-середовищі

Метою дослідження є визначення тенденцій інноваційного розвитку міжнародних і вітчизняних бізнес-систем і формування на їх основі принципів 
управління розвитком. При аналізі тенденцій інноваційного розвитку міжнародних і вітчизняних бізнес-систем було розглянуто основні індика-
тори інновативності через інтегральні індекси, які характеризують інноваційний розвиток країн; визначено географічну та галузеву структури 
країн-інноваторів та провідні інноваційні компанії світу та України; проведено порівняння рейтингів інноваційних компаній світу, що представлені 
Boston Consulting, Clarivate Analytics, Fast Company, Дело.юа та Влада грошей. У результаті дослідження було визначено, що позитивну динаміку 
розвитку бізнес-систем можна спостерігати в діяльності компаній, які постійно здійснюють наукові дослідження, проводять розробки, впрова-
джують різноманітні інновації, отримують патенти тощо. Обґрунтовано, що інноваційний розвиток міжнародних і вітчизняних інноваційних 
бізнес-систем забезпечує конкурентні переваги компаній на міжнародному та вітчизняному ринках, стимулює розвиток економіки країни та 
регіонів, сприяє соціальному розвитку бізнес-систем. Дослідження тенденцій інноваційного розвитку бізнес-систем у глобальному середовищі до-
зволило сформувати принципи управління їх розвитком. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є розробка методологічного 
забезпечення оцінювання інноваційного розвитку бізнес-систем і формування механізму управління їх розвитком у глобальному бізнес-середовищі.
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can be observed in the activities of companies that constantly carry out scientific research, conduct developments, introduce various innovations, receive patents, etc. It 
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У глобальному бізнес-середовищі в процесі змін 
для отримання конкурентних переваг необхід-
ною передумовою стабільного розвитку між-

народних і глобальних бізнес-систем є активізація 
інноваційної діяльності. Саме бізнес-системи є осно-
вними учасниками інноваційного процесу країни, що 

створюють нові технології, товари, методи виробни-
цтва, надають послуги для впровадження новацій, 
здійснюють їх упровадження тощо.

Формування успішної стратегії розвитку бізнес-
систем пов’язане із отриманням лідерських позицій 
у сфері інновацій, що забезпечується постійними до-
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слідженнями та впровадженням новітніх розробок, 
створенням інноваційних товарів, розвитком висо-
котехнологічного виробництва. Динамічний іннова-
ційний розвиток бізнес-систем забезпечує їх конку-
рентоспроможність і сприяє розвитку країни. 

З метою стабільного розвитку й отримання кон-
курентних переваг компанії змушені постійно 
впроваджувати інновації. Інноваційний розви-

ток обумовлює конкуренцію не лише в межах компа-
ній, а й між сферами діяльності, галузями, формами 
бізнесу, країнами світу. У світі налічується більше 80 
тисяч ТНК та 850 тисяч їх іноземних філій [16], що 
спричиняє конкуренцію, змушує динамічно розвива-
тися, розширювати ринки збуту, отримувати інвести-
ції, доступ до різноманітних ресурсів.

Дослідження питань інноваційного розвитку 
пов’язані із фундаментальними положеннями М. Кон - 
дратьєва, який визначає механізм взаємодії іннова-
цій у різних сферах суспільства [10] та Й. Шумпетера, 
який визначав інновації як засіб підприємництва, на-
цілений на отримання прибутку [25]. 

Дослідження інноваційного розвитку були 
пов’язані із різноманітними аспектами. Так, Ж. 
Кондорсе вивчав взаємозв’язок науки і техніки [9],  
А. Смит звернув увагу на організаційні інновації [22], 
К. Маркс науково-технічний прогрес розглядав як на-
слідок виробництва [11], Дж. Бернал підкреслив зрос-
тання важливості науки і техніки для суспільства [2],  
П. Друкер запропонував концепцію підприємницької 
природи інновацій [5], С. Кузнець підкреслював, що 
інновації слід вивчати не лише в технологічному, а й у 
соціальному аспекті [28], Б. Твісс стверджував, що тех-
нологічні зміни стають основним чинником довгостро-
кового економічного зростання [23], Б. Санто та Г. Бек-
кер приділяли увагу людському капіталу при створенні 
інновацій [21; 26], К. Фримен зауважував на процесі вза-
ємодії при розробці та впровадженні інновацій [27]. 

Питанням економічного розвитку приділяв 
увагу Р. Акофф, який характеризує розиток якісними 
змінами, такими як покращення технологічної осна-
щеності, підвищення кваліфікації тощо [1], В. Геєць 
зауважує на розвитку як на довгострокових змінах 
[3], Ю. Плугіна досліджує інтелектуальний розвиток 
[12], Ю. Погорєлов вивчає питання методології оці-
нювання розвитку підприємства [13], С. Ілляшенко 
займається питаннями управління інноваційним роз-
витком [7], І. Федулова здійснює формування моделі 
інноваційного розвитку підприємства [24] тощо. 

При цьому не повною мірою висвітлено питан-
ня щодо тенденцій інноваційного розвитку міжна-
родних і вітчизняних бізнес-систем. Питання комп-
лексного представлення тенденцій інноваційного 
розвитку відповідно до наявних можливостей, ви-
значених пріоритетів розвитку потребує детального 
аналізу та сприяє формуванню принципів управління 
розвитком бізнес-систем.

Метою дослідження є визначення тенденцій 
інноваційного розвитку міжнародних і вітчизняних 
бізнес-систем і формування на їх основі принципів 
управління розвитком бізнес-систем.

Наразі існує перелік рейтингів, які передбача-
ють розрахунок індикаторів інноваційності. 
До інтегральних індексів, які характеризу-

ють інноваційний розвиток країн, відносять Індекс 
глобальної конкурентоспроможності [14], Індекс 
інноваційного розвитку Bloomberg [8], Глобальний 
індекс інновацій [4], Європейське інноваційне табло 
[6] тощо. У табл. 1 наведено позицію України у гло-
бальному вимірі індикаторів інноваційного розвитку 
протягом 2014–2019 рр. 

Для динамічного інноваційного розвитку біз-
нес-системи потребують певних інвестицій на до-
слідження. Відповідно до звіту про інвестиції в дослі-
дження та розвиток 2019 р. [15] виявлено географічну 
та галузеву структуру країн-інноваторів та провідних 
інноваційних компаній. Позитивну динаміку розвит-
ку бізнес-систем можна спостерігати в діяльності 
компаній, які постійно здійснюють наукові дослі-
дження та проводять розробки, впроваджують різно-
манітні інновації, отримують патенти. 

Основні показники найбільших 2500 компаній 
світу наведено в табл. 2.

Найбільше інновацій впровадили компанії 
США, де 769 компаній показали одні з найкращих 
результатів інноваційного розвитку. У компаніях 
США на 9,2% збільшився прибуток, на 4,1% зросла 
кількість працівників, які займаються розробкою та 
впровадженням інновацій. 318 японських компаній 
збільшили продажі на 3,2%, при цьому спостерігалося 
зменшення їх прибутків на 0,8%, хоча в цілому компа-
нії залишалися прибутковими. 507 китайських ком-
паній показали найбільше зростання продажів – на 
14,5% і прибутків – на 10,3%. 551 європейська компа-
нія представлена найбільшою кількістю працюючих  
і найбільшою сумою чистих продажів. 

Тенденції розподілу інвестицій на розробки та 
розвиток компаній за сферами діяльності дозволя-
ють визначити пріоритети та перспективи розвитку. 
У табл. 3 наведено кількість компаній і частку інвес-
тицій на інноваційний розвиток у 2019 р.

Відповідно до звітності в країнах ЄС базується 
лише 22% із 2500 досліджуваних компаній. Найбільше 
коштів спрямовується на виробництво ІТ-продукції, 
а саме: комп’ютерів, електроніки, обладнання; у фар-
мацевтику та біотехнології та в сектор автомобілебу-
дування. За компаніями країн Євросоюзу інвестиції 
склали 46% у сфері автомобілебудування, 46% у аеро-
космічній та оборонній галузі та 27% у біотехнології 
та фармації. За компаніями США інвестиції складали 
67% у ІТ-послуги, 49% у біотехнології та фармації та 
39% у аерокосмічній та оборонній сферах. За компа-
ніями Японії інвестиції склали 34% в хімічну сферу, 
24% в автомобільну індустрію та 21% – у промисло-
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Таблиця 1 

Україна у глобальному вимірі індикаторів інноваційного розвитку

Показник
Рік

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Індекс глобальної конкурентоспроможності (Global Competitiveness 
Index) 84 76 79 85 81 85

Глобальний індекс інновацій (Global Innovation Index) 63 64 56 50 43 47

Індекс інноваційного розвитку за Bloomberg (The Bloomberg Innovation 
Index) 42 33 41 42 46 53

– продуктивність праці 50 48 50 50 50 60

– технологічні можливості 47 40 46 47 48 58

– рівень витрат на дослідження та розробки у ВВП 43 39 45 44 47 54

– ефективність вищої освіти 5 5 5 4 21 28

– патентна активність 27 25 28 27 27 35

– кількість високотехнологічних підприємств 35 31 36 34 32 35

– концентрація дослідників 44 39 42 44 46 48

Європейське інноваційне табло (European Scoreboard Innovation) 34 35 35 35 36 36

Джерело: складено за [4; 6; 8; 14].

Таблиця 2

Основні показники найбільших 2500 компаній світу щодо інноваційного розвитку у 2018 р.

Показник ЄС США Японія Китай Інші кра-
їни Разом

Кількість компаній 551 769 318 507 355 2500

Інвестиції в науку та дослідження,  
млрд євро 208,3 312,5 109,4 96,4 96,7 823,4

Частка від світових інвестицій, % 25,3 38,0 13,3 11,7 11,7 100

Приріст інвестицій в НДДКР,  % 4,7 10,3 3,9 26,7 4,8 8,9

Чисті продажі, млрд євро 6037,9 4708,9 3151,2 3169,5 3284,1 20351,6

Приріст продажів, % 4,7 10,4 3,2 14,5 12,3 8,4

Операційний прибуток, млрд євро 618 640,8 245,2 237,2 534,5 2275,7

Приріст прибутків, % 3,2 9,2 -0,8 10,3 21,8 9,1

Прибутковість, % 10,3 13,7 7,8 7,5 16,3 11,2

Капітальні вкладення, млрд євро 346,5 291,2 208,4 221,7 249,5 1317,3

Кількість зайнятих, млн осіб 19,4 10,8 9 11,2 5,3 55,6

Приріст кількості працівників, % 3,9 4,1 1,0 5,1 2,5 3,6

Джерело: складено за [15].

вість. За китайськими компаніями інвестиції розпо-
ділилися таким чином: 20% – промисловість, 15% – 
ІТ-продукція, 23% – інші сфери.

Визначимо найвагоміші галузі інвестування ін-
новацій у світі відповідно до аналізу 2500 ком-
паній у 2019 р. (табл. 4).

Отже, найбільше інвестицій припадає на фар-
мацевтику та біотехнології, на другій і третій позиці-
ях – сфера виробництва технологій та обладнання й 
автомобілебудування. Найменше інвестицій припа-
дає на сферу видобування нафти та газу і виробни-

цтво товарів для дому. Порівняно з минулим роком 
найбільше збільшення інвестицій спостерігається у 
сфері програмного та комп’ютерного забезпечення,  
а зменшено інвестування в банківську галузь. Не-
зважаючи на мінімальне інвестування інновацій, 
найбільший прибуток отримано компаніями у сфері 
нафти та газу. Негативна тенденція щодо зменшення 
прибутку порівняно із минулим роком спостеріга-
ється у виробництві товарів для дому (–37,5%). Та-
кож, незважаючи на одні з найменших інвестиційних 
вкладень у інноваційний розвиток у банківській сфе-
рі, вона була найбільш рентабельною (26,6%).
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Таблиця 3

Структура інноваційних компаній світу за видами діяльності у 2019 р.

Сфера діяльності Кількість 
компаній

Частка інвестицій  
в інновації, %

Кількість європей-
ських компаній

Кількість неєвро-
пейських компаній

Аерокосмічна та оборонна 50 2,5 16 34

Автомобілебудування  
та складові 185 17,2 46 139

Хімічна 129 2,7 21 108

Фармацевтика та біотехно-
логії 515 20,7 110 405

ІТ-продукція 477 23,3 63 414

ІТ-сервіс 320 15,4 49 271

Важка промисловість 295 5,5 82 213

Інші 529 12,7 164 365

Разом 2500 100 551 1949

Джерело: складено за [15; 16].

Таблиця 4

Показники інноваційного розвитку 2500 компаній світу за сферами діяльності у 2019 р.
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в,

 %

Фармацевтика  
та біотехнології 153,8 7,3 967,8 4,8 15,4 130,4 –2,8 14,1 2,6 4,5

Технології та облад-
нання 127,8 7,4 1522,3 9,1 8,4 237,9 21,8 15,6 3,5 2,0

Автомобілі 127,8 6,8 2708,3 2,5 4,7 149,0 –13,4 5,5 7,6 4,1

Програмне забезпе-
чення 117,7 19,3 1085,8 15,0 10,8 186,1 10,5 17,3 3,7 9,2

Електроніка та енерге-
тичне обладнання 64,2 10,0 1282,3 6,1 5,0 136,0 3,3 10,6 5,4 4,2

Промислова інженерія 29,9 10,2 924,0 10,5 3,2 91,3 16,9 9,9 3,5 5,1

Хімічний 22,5 8,4 1010,4 11,2 2,2 115,0 11,0 11,4 1,7 5,0

Основна промисло-
вість 20,4 –0,2 700,7 5,5 2,9 39,3 –12,7 5,7 2,2 -1,3

Аерокосмічний  
та оборонний 20,2 4,1 506,0 7,6 4,0 52,7 13,8 10,4 1,7 8,1

Медичне обладнання 
та послуги 16,6 9,8 444,1 5,8 3,7 36,7 2,7 8,4 1,5 10,9

Добувний 15,7 16,4 907,6 7,3 1,7 63,8 11,0 7,0 2,8 4,3

Дозвілля 15,7 5,4 270,4 2,0 5,8 24,7 9,4 9,1 0,8 –3,7

Банки 10,7 –2,4 393,9 1,7 2,7 104,8 3,4 26,6 1,7 8,1

Нафта та газ 9,3 9,4 2812,5 22,0 0,3 392,6 52,9 14,0 1,8 -2,3

Товари для дому 8,5 6,8 337,1 4,1 2,5 24,1 –37,5 7,2 1,2 2,0

Разом 823,4 8,9 20351,6 8,4 4,0 2275,7 9,1 11,2 55,6 3,6

Джерело: складено за [15–20].



68

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ІН
Н

О
ВА

Ц
ІЙ

Н
І П

РО
Ц

ЕС
И

БІЗНЕСІНФОРМ № 5 ’2021
www.business-inform.net

Порівняймо наведений рейтинг топ-50 іннова-
ційних компаній світу за обсягом інвестицій 
у інноваційний розвиток із іншими рейтин-

гами, які сформовано за комплексними критеріями. 
Розглянемо рейтинги топ-50 інноваційних компаній 
світу, які представлено агентством Boston Consulting 
Group [16] та топ-100 глобальних інноваторів, пред-
ставлених Clarivate Analytics [17].

Boston Consulting Group формує рейтинги ін-
новаційних компаній світу протягом 15 років, тому 
цікаві також динамічні зміни та впровадження інно-
вацій відомими компаніями світу. Рейтинг формують 
чотири групи показників: глобальний огляд усіх ке-
рівників у сфері інновацій, галузевий огляд експер-
тів – оцінювання керівників компаній певної галузі, 
розрив у галузях – визначає розбіг голосів у різних 
галузях, створення вартості – загальна дохідність ак-
цій (табл. 5).

зі сфери охорони здоров’я. Географія інноваційних 
компаній світу представлена 50% у США, 20% ком-
панії Азії, 30% – компанії Європи. До топ-50 увійшли 
компанії із 9 країн світу. Перше місце отримала ком-
панія Apple (США), яка у 2019 р. посідала 3 місце, на 
другій та третій позиціях компанії Alphabet (США) 
і Amazon (США), на останній позиції (50 місце) – 
компанія McDonald’s (США), яка порівняно з 2019 р. 
опустилася на 29 позицій. У топ-5 позиції компаній 
не змінилися: Microsoft (4 місце) – США та Samsung 
(5 місце) – Південна Корея. Найбільше зростання  
у 2020 р. порівняно з 2019 р. показала компанія Huawei 
(Китай), яка із 48 місця піднялася на 6 позицію та ви-
тратила близько 19 млрд дол. США на дослідження та 
інновації. Також значних успіхів досягли компанії HP 
(США) та Walmart (США) – зростання на 29 позицій. 
Мережа Walmart (США) у 2020 р. впровадила новий 
сервіс експрес-доставки, охопивши 75% населення 

Таблиця 5

Рейтинг топ-15 із 50 інноваційних компаній світу у 2020 р. за дослідженням Boston Consulting Group

Рейтингова  
позиція 2020 р. Компанія Країна Сфера діяльності Зміна позиції порів-

няно із 2019 р.

1 Apple США Технологічна компанія +2

2 Alphabet США Технологічна компанія –1

3 Amazon США Товари та послуги масового  
споживання –1

4 Microsoft США Технологічна компанія –

5 Samsung Південна Корея Технологічна компанія –

6 Huawei Китай Технологічна компанія +42

7 Alibaba Group Китай Товари та послуги масового  
споживання +16

8 IBM США Технологічна компанія –1

9 Sony Японія Товари та послуги масового  
споживання –

10 Facebook США Технологічна компанія –2

11 Tesla США Транспорт та енергетика –2

12 Cisco США Технологічна компанія +5

13 Walmart США Товари та послуги масового  
споживання +29

14 Tencent Китай Товари та послуги масового  
споживання Повернення

15 HP США Товари та послуги масового  
споживання +29

Джерело: складено за [16].

Таким чином, топ-50 інноваційних компаній 
розподілено за чотирма сферами діяльності, у 2020 
р. 20 компаній, які спеціалізуються на товарах і по-
слугах масового споживання – одяг, продукти хар-
чування, побутова техніка тощо; 18 технологічних 
компаній, 7 з яких входять до топ-10; 8 компаній із 
виробництва транспорту та енергетики; 4 компанії 

США. Вагоме зростання – на 21 позицію – показала 
компанія Dell (США). У топ-10 інноваційних компа-
ній 2020 р. потрапили 6 компаній із США та 4 азійські 
компанії (Huawei (Китай), Samsung (Південна Корея), 
Alibaba Group (Китай), Sony (Японія).

Лідером Європи є Німеччина, до топ-50 потра-
пило 6 інноваційних компаній, найвище місце в ком-
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панії Siemens (21 позиція). Європу представили та-
кож 3 корпорації Нідерландів, 2 компанії Швейцарії,  
2 компанії Великої Британії, 1 компанія Швеції – 
Volvo, яка вперше потрапила до рейтингу. Також 
вперше до рейтингу інноваційних компаній увійшли 
FCA (Велика Британія), Novartis (Швейцарія), ABB 
(Швейцарія), Bosh (Німеччина), JD.com (Китай). Ав-
томобілебудування в рейтингу представили компанії 
Tesla, Volkswagen, Toyota, Fiat Chrysler Automobiles, 
Volvo. Лише 8 компаній залишаються в рейтингу про-
тягом останніх 15 років з 2005 р.: Apple, Alphabet, 
Amazon, Microsoft, Samsung, IBM, HP, Toyota. Протя-
гом 15 років до цього рейтингу потрапляли 162 ком-
панії, 30% з них були в рейтингу лише один раз, 57% 
компаній потрапляли до рейтингу тричі.

Експерти BCG підкреслюють, що інноваційні 
компанії, перш за все, звертають увагу на людський 
капітал та інвестують в підбір і розвиток кадрів. По-
друге, експерти наголошують на свободі дій тих, хто 
займається інноваціями в компаніях, і мотивацію. 
Корпорація, яка протягом 14 років посідала 1 місце 
в рейтингу інноваційних компаній, – Apple. Порівня-
но із рейтингом топ-50 стосовно інвестицій у інно-
ваційний розвиток, позиції компаній відрізняються, 
оскільки в рейтингу BCG представлено вагому частку 
компаній у сфері оптової та роздрібної торгівлі, а та-
кож виробники товарів для дому, побутової техніки, 
продуктів харчування, які не були представлені в рей-
тингу інноваторів за розміром інвестицій. При цьому 
збігається перелік компаній у сфері фармації та авто-
мобілебудування, які потрапили до обох рейтингів.

Рейтинг топ-50 інноваційних компаній 2020 р.  
представив американський діловий журнал 
Fast Company, який звернув увагу лише на 

американські компанії-інноватори [18]. До рейтингу 
потрапили і техногіганти, і маловідомі локальні ком-

панії. Топ-3 в рейтингу: Snapchat (Snap), Microsoft і 
Tesla, а компанія Apple посіла лише 39 позицію. Так, 
кількість користувачів Microsoft у 2019 р. складала 13 
млн., а у 2020 р. – понад 20 млн, її використовують 
91 зі 100 найбільших компаній США. Tesla у 2019 р. 
виготовила 367,5 тис. електромобілів, ця кількість 
дорівнює подвійному обсягу продажів за попередні 
два роки. Компанія Tesla стала масовим виробни-
ком автомобілів. Також у топ-10 присутні декілька 
локальних інноваційних компаній, які маловідомі на 
глобальному ринку.

Рейтинг інноваційних компаній світу 2020 р. 
уже також опублікувала агенція Clarivate Analytics 
[17] (рис. 1).

До рейтингу увійшли компанії з різних країн і 
представлено такі галузі, як медицина, хімічна 
промиловість, машинобудування, програмне 

забезпечення, аерокосмічна, виробництво апаратних 
виробів, телекомунікації. У рейтингу не представлено 
компанії, які здійснють надання більшості послуг, ви-
робляють продукти харчування, працюють в аграрній 
сфері тощо. Звіт Clarivate Analytics за 2020 р. свідчить 
про те, що поява новачків у рейтингу інноваційних 
компаній змінює глобальну картину та зменшує пи-
тому вагу ринку досягнень провідних компаній. До 
рейтингу топ-100 інноваційних компаній потрапи-
ли провідні компаній з трьох континентів і 14 країн. 
Найбільша кількість компаній зі США (39 компаній), 
Японії (32 компанії). У цих двох країнах знаходиться 
майже три чверті (71 компанія) з топ-100 інновато-
рів світу. Топ-100 інноваційних компаній світу вида-
ли 145 тис. патентів, інвестиції в їх розробки склали  
316 млрд дол. США, кількість працюючих дослідни-
ків – 10 млн осіб, сукупна виручка цих компаній скла-
ла 4,5 трлн дол. США.
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Рис. 1. Питома вага топ-100 інноваційних компаній за країнами світу у 2018–2019 рр. відповідно до звіту 
Clarivate Analytics за 2020 р., %

Джерело: складено за [17].
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Побудова рейтингів свідчить про такі тенденції: 
 зменшення питомої ваги інновацій 1000 про-

відних компаній у загальному обсязі винахо-
дів із 27% у 2014 р. до 18% у 2020 р.; 

 доцільність співпраці через ускладнення ви-
находів, їх наукоємність, що потребує участі 
різних фахівців, про що свідчить збільшення 
середньої кількості авторів на патент з 2,84 у 
2014 р. до 2,99 у 2020 р.; 

 збільшення порогу для входження в топ-100, 
оскільки кількість патентів для потрапляння 
в рейтинг зросло на 22% з 2014 р. Вперше до 
рейтингу 2020 р. увійшли компанії Fujikura, 
HTC, Immersion, Microchip, Schneider Electric 
и Tencent, які збільшили свої позиції на 250 
місць із 2014 р. та витіснили конкурентів.

Досліджуючи галузі діяльності, які представили 
топ-100 інноваційних компаній світу у 2020 р. (рис. 2),  
можна дійти висновку, що найбільша кількість інно-
ваторів у сфері апаратних засобів та електроніки – 
38 компаній, у сфері виробництва та медицини – 16 
компаній, у сферах телекомунікації та програмного 
забезпечення – по 8 компаній.

Для складання рейтингу використовувалася ін-
формація про патенти, які отримали компаній. Рей-
тинг побудовано на основі таких показників: 

 обсяг патентів за останні 5 років (компанія 
повинна мати не менше 100 виданих винахо-
дів і більше 500 поданих заявок); 

 вплив патенту (на основі цитування зовнішні-
ми організаціями, вимірюється за допомогою 
Derwent Patent Citations Index за останні 5 ро-
ків); 

 успіх (коефіцієнт успіху в отриманні патентів); 
 глобалізація (захист патенту в 4 ринкових па-

тентних організаціях: Китаю, Європи, Японії 
та США).

Особливу цікавість викликають рейтинги ін-
новаційних компаній України, оскільки процеси ди-
версифікації, інтеграції та дезінтеграції потребують 
розвитку саме цього напряму діяльності з метою ста-
більного розвитку.

Розглянемо рейтинг топ-50 інноваційних ком-
паній України за версією порталу Дело.юа [19]. 
Для складання рейтингу топ-50 інноваційних 

компаній розглянуто та вивчено близько 160 компаній 
різних сфер діяльності із річним обігом 100 млн грн і 
вище. Список рейтингу формувався на базі оцінюван-
ня читачами сайту delo.ua (20%), експертами (40%), 
редакційною колегією (40%). До рейтингу потрапили 
компанії, які розробили новий вид продукту, удоско-
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Рис. 2. Питома вага топ-100 інноваційних компаній за сферами діяльності у 2018–2019 рр. відповідно до звіту 
Clarivate Analytics за 2020 р., %

Джерело: складено за [17].
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налили існуючі товари, технології, послуги, викорис-
товують інноваційні підходи в управлінні бізнес-про-
цесами у виробництві, логістиці, фінансах, продажах 
тощо. Експертами та редакційною колегією оцінюва-
лися компанії за 5-бальною шкалою за трьома параме-
трами: інноваційнійсть продукту компанії (розробка 
та впровадження нових товарів, послуг, технологій); 
інноваційні підходи до управління бізнес-процесами; 
масштаби інновацій компанії. Експерти та редакційна 
колегія визначали найбільш вагому інновацію компа-
нії, а також пропонували додати до списку інші компа-
нії, які відповідали критеріям. Читачі Delo.ua в процесі 
голосування пропонували до рейтингу інноваційні 
компанії та обґрунтовували їх інноваційність. 

Охарактеризуємо п’ятірку лідерів за деяки-
ми галузями відповідно до рейтингу топ-50 
за рівнем інноваційності. У галузі промис-

ловості інноваційними бізнес-системами у 2019 р. 
визнано «Метінвест», АТ «ФЕД», PET Technologies, 
Інтерпайп, Ельворті; у сфері енергетики та нафто-
газу – ДТЕК «Нафтогаз», Укргазодобування, Кліар 
Енерджі, Energy Trade Group, Регіональну газову ком-
панію; у сфері ритейлу – Сільпо, АТБ-Маркет, Comfy, 
Rozetka, ОККО; у сфері виробництва товарів повсяк-
денного попиту – АВК, Carlsberg Ukraine, Біосфера, 
Imperial Tobacco Україна, IDS Borjomi Ukraine; у сфері 
АПК – МХП, Kernel, Нубілон, Астарта, ІМК; у сфері 
фінансів – Альфа-Банк Україна, ПУМБ, ПриватБанк, 
ОТП Банк, СК «АСКА»; у сфері будівництва – Taryan 
Group, KAN Development, City One Development, Ін-
тергалбуд, SAGA Development; у сфері ІТ і телекому-
нікацій – Київстар, IT.Integrator, Датагруп, Октава 
Капітал, Admitad; у фарміндустрії – Фармак, Юрія 
Фарм, Корпорація «Артеріум», Біофарма, Darnitsa 
Group; у сфері транспорту та логістики – Нова Пош-
та, Міжнародний аеропорт Бориспіль, Uklon, Укр - 
пошта, ТІС [19].

Розглянемо рейтинг топ-20 найінноваційні-
ших компаній України за версією «Влади грошей» 
[20]. До топ-20 інноваційних компаній України уві-
йшли: WOG, Датагруп, Інтерпайп, ІТ-Інтегратор, 
Кернел, Київстар, LG, Lifecell, Метінвест, Moneyveo, 
МХП, Нова Пошта, OLYMP Alcohol Company, Сіль-
по, SQLAB, UDP Renewables, UKRAVIT, Укргазбанк, 
Укрлендфармінг, YASNO. До цього рейтингу увійшли 
як українські компанії, так і міжнародні, які впрова-
джують інновації в Україні. При складанні рейтингу 
використовувалися такі критерії: 
 наявність вдало реалізованих інновацій у ви-

робничих технологіях, виробленій продукції 
та наданих послугах;

 роль компанії в житті країни;
 обсяги інвестицій в інноваційні проєкти;
 участь у спеціалізованих виставках;
 значення впроваджених інновацій для зміц-

нення економічного та технологічного потен-
ціалу, міжнародного авторитету країни. 

Для складання рейтингу використовувалася ін-
формація з відкритих джерел, а саме: офіційні сайти 
компаній, повідомлення та статті про компанії, думки 
експертів. Компанії зібрано за алфавітом, визначено 
особливі характерні риси діяльності та реалізовані 
інноваційні проєкти. Отже, в топ-20 представлено 
українські компанії різних сфер діяльності, які діють 
в більшості регіонів України.

ВИСНОВКИ
Підходи до складання рейтингів міжнародних та 

українських агенцій дещо відрізняються, але свідчать 
про схожі тенденції в економічному розвитку. Іннова-
ційний розвиток міжнародних та інноваційних бізнес-
систем забезпечує конкурентні переваги компаній на 
вітчизняному та міжнародних ринках, стимулює роз-
виток економіки країни та регіонів, сприяє соціально-
му розвитку бізнес-систем. Дослідження діяльності 
компаній-інноваторів на міжнародному та вітчизня-
ному ринках дозволяє визначити тенденції розвитку 
бізнес-систем у глобальному середовищі та сформу-
вати принципи управління розвитком бізнес-систем. 

Такими принципами виступатимуть:
 цілеспрямованість – досягнення бізнес-сис-

темою бажаного стану; 
 складність – внутрішні бізнес-процеси бізнес-

систем розглядаються в комплексній залеж-
ності від внутрішніх та зовнішніх чинників; 

 комплексність, що свідчить про те, що еле-
менти середовища та самої бізнес-системи 
оцінюються й управляються комплексно,  
у взаємозв’язку; 

 критеріальності параметрів розвитку та 
функціонування бізнес-систем, що передба-
чає розробку критеріальних показників – ін-
дикаторів, які кількісно та якісно характери-
зують цілі бізнес-систем і дозволяють оціни-
ти результативність їх розвитку; 

 динамізм, адаптивність і гнучкість, тобто 
врахування змінюваності бізнес-системи, її 
спроможності до розвитку, адаптації, а також 
урахування попередніх тенденцій розвитку 
для визначення закономірностей функціону-
вання, можливість пристосовуватися до змін 
умов середовища; 

 невизначеність – урахування невизначенос-
тей у розвитку бізнес-систем, що свідчить про 
отримання вірогіднісних оцінок розвитку; 

 сталий розвиток – стійкість до зовнішніх 
впливів, збалансованість, стабільність, на-
дійність і життєздатність бізнес-систем, здат-
ність повернутися у нормальний стан після 
виведення з нього; 

 результативність – отримання позитивних 
результатів розвитку; 

 надійність – властивість виконувати функції, 
зберігаючи показники діяльності в допусти-
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мих межах протягом необхідного проміжку 
часу, можливість відновлення функціонування, 
втраченого з тих чи інших причин; 

 мобільність – зміна кількісних та якісних 
парламентів бізнес-системи в процесі розви-
тку, рухливість, здатність бізнес-системи до 
швидкої зміни; 

 маневреність – пошук нових, швидких, деше-
вих способів вирішення проблемних ситуацій, 
гнучкість, творчий підхід, отримання переваг 
перед конкурентами, постійне продукування 
методів управління розвитком бізнес-систем 
для досягнення успіху в швидкозмінюваних 
умовах; 

 ефективність – забезпечення достатнього 
рівня прибутковості; 

 інноваційність – систематичне впроваджен-
ня інновацій, що забезпечує конкурентоспро-
можність та успішне досягнення стратегічних 
цілей; 

 безперервність – постійний розвиток; 
 когнітивність – налаштування на стратегічні 

зміни глобального бізнес-середовища; 
 ситуативність – систематичне відслідкову-

вання змін середовища та проведення кори-
гування стратегічних планів і рішень залежно 
від динамічних змін ситуації; 

 інтегральність – об’єднання зусиль і мож-
ливостей елементів бізнес-системи для подо-
лання слабкостей і досягнення стратегічних 
цілей; 

 інформативність – поінформованість учас-
ників бізнес-системи; 

 мотивованість – спонукання працівників біз-
нес-системи до покращення результативності; 

 альтернативність –  виявлення можливості 
розвитку бізнес-системи за умови різних тра-
єкторій, різноманітних взаємозв’язків.           
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