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Шмалій Н. А. Формування інноваційних конкурентних переваг підприємств дорожнього господарства  
в умовах стратегічних змін

Стаття присвячена дослідженню інноваційних конкурентних переваг підприємств дорожнього господарства в умовах стратегічних змін. На 
основі аналізу видів економічної діяльності за технологічними секторами встановлено, що будівництво та реконструкцію доріг віднесено до 
низькотехнологічного сектора економіки, що призводить до повільних темпів розвитку інноваційності конкурентних переваг підприємств до-
рожнього господарства. Водночас аналіз динаміки обсягів бюджетних коштів для фінансування будівництва, реконструкції та ремонту ав-
томобільних доріг національного значення демонструє потенціал до формування інноваційних конкурентних переваг. За таких умов концепція 
відкритих інновацій набуває особливої актуальності. За результатами дослідження визначено, що концепція відкритих інновацій в Україні може 
бути реалізована через створення інформаційних майданчиків і довідково-інформаційних ресурсів. Як інструментарій імплементації концепції 
відкритих інновацій у дорожньому господарстві в Україні запропоновано розглядати: вебпортал «Інновації в дорожній галузі»; базу даних інфор-
маційно-аналітичної системи щодо запроєктованих і побудованих об’єктів-аналогів; тематичний план науково-дослідних і дослідно-конструк-
торських робіт державного агентства автомобільних доріг України та аналіз тенденцій світового інноваційного розвитку дорожнього будів-
ництва. Встановлено, що для розвитку конкурентних переваг підприємств дорожнього господарства в умовах стратегічних змін необхідним 
є постійне зосередження на вдосконаленні будівельних процесів, застосуванні інноваційних технологій та інноваційних матеріалів. Такий підхід 
дозволить підприємствам дорожнього господарства приймати економічно обґрунтовані бізнес-рішення під час вибору інноваційних технологій 
і матеріалів для впровадження.
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The article is devoted to the study of innovative competitive advantages of the road economy enterprises in the context of strategic changes. Based on the analy-
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У сучасних умовах інновації відіграють вирі-
шальну роль у розвитку підприємств дорож-
нього господарства. Завдяки інноваціям під-

приємства отримують унікальні конкурентні перева-
ги, які відкривають їм доступ до нових ринків, ство-

рюють принципово нові можливості. Це дозволяє 
їм акумулювати надприбуток і диктувати свої умови 
на ринку. Дорожня галузь в Україні сьогодні зазнала 
значних змін після реформування, що, з одного боку, 
відкрило можливості для розвитку підприємств до-
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рожньо-експлуатаційної сфери, а, з іншого – стало 
причиною посилення конкуренції між такими під-
приємствами. За таких умов саме розвиток іннова-
ційних конкурентних переваг може стати головним 
фактором успіху вітчизняних підприємств дорож-
нього господарства не тільки у внутрішній конку-
рентній боротьбі, але й у конкурентній боротьбі із 
зарубіжними суб’єктами ринку. 

Успішне функціонування та розвиток підпри-
ємств дорожнього господарства в ринковій економіці 
потребує розумного підходу до формування іннова-
ційної політики. Багато авторів у своїх дослідженнях 
вказують на необхідність інтеграційного підходу до 
стратегічного та інноваційного менеджменту [1; 2]. 
Оцінка інноваційної політики потребує визначення 
зовнішніх стратегічних змін, які можуть відбутися на 
підприємстві дорожнього господарства в результаті 
засвоєння технологічних та організаційних іннова-
цій. Можливості формування конкурентних переваг 
підприємств дорожнього господарства на основі ін-
новацій визначаються наявністю ресурсів знань, здат-
ністю їх залучення й ефективного використання для 
забезпечення безперервності інноваційного процесу.  
В умовах глобалізації та інтернаціоналізації економі-
ки, посилення конкуренції, яке супроводжується ско-
роченням життєвого циклу інновацій та конкурент-
них переваг і подальшою диференціацією ринків, ін-
новаційна діяльність стає ключовим фактором успіху. 

Якщо підприємство постійно не знаходить шля-
хів поліпшення пропозиції (інновації товарів або по-
слуг) або доставки цієї пропозиції до споживача (інно-
вація процесу), то воно ризикує стати надмірно враз-
ливим в умовах хаотичної зміни бізнес-середовища. 
Як зазначають дослідники [3–5; 7], роль інновацій по-
лягає у сприянні процесам постійного оновлення під-
приємства, а формування та розвиток інноваційних 
здібностей стає запорукою і невід’ємною складовою 
інноваційних процесів. При цьому інноваційна діяль-
ність повинна здійснюватися постійно, системно й 
оперативно реагувати на зміни в бізнес-середовищі. 
Зазначене вище актуалізує необхідність стратегічно-
го підходу у формуванні інноваційних конкурентних 
переваг підприємств дорожнього господарства.

Метою статті є дослідження конкурентного 
розвитку підприємств дорожнього господарства на 
основі інноваційного розвитку та в умовах стратегіч-
них змін.

За розподілом видів економічної діяльності за 
технологічними секторами, відповідно до ме-
тодики ОЕСР, будівництво та реконструкцію 

доріг віднесено до низькотехнологічного сектора 
економіки, де інтенсивність витрат на НДДКР у від-
сотках до доданої вартості складає 0,21% [8]. Водно-
час розподіл кількості промислових підприємств, які 
провадили інноваційну діяльність за технологічними 
секторами, демонструє зростання кількості іннова-

ційно активних підприємств низькотехнологічного 
сектора на 110,3% у 2020 р. Такі дані свідчать про те, 
що підприємства дорожнього господарства поступо-
во приходять до усвідомлення важливості та необ-
хідності запровадження інноваційної діяльності з 
метою отримання нових конкурентних переваг. 

Державний сектор є ключовим у розвитку до-
рожньої галузі. Завдяки проведенню реформування 
та розвитку державно-приватного партнерства роль 
підприємств приватного сектора стрімко зростає. 
Приватний сектор стає потенціалом для участі у 
життєвому циклі проєктів, будь то будівництво, екс-
плуатація, фінансування чи технічне обслуговування 
доріг. Партнерство між державним і приватним сек-
тором на дорогах є поширеною практикою для бага-
тьох європейських країн. За даними Світового Банку, 
у 2019 р. було залучено 47,8 млрд дол. США за 123 
проєктами в транспортному секторі, 59% з яких нале-
жить до будівництва автодоріг, що складає 28,4 млрд 
дол. на 90 проєктів [12]. Упродовж останніх 10 років 
транспортний сектор є домінуючим і складає майже 
половину глобальних приватних інвестицій.

Динаміка обсягів бюджетних коштів для фінан-
сування будівництва, реконструкції та ремонту авто-
мобільних доріг національного значення (рис. 1) та-
кож демонструє потенціал до формування інновацій-
них конкурентних переваг підприємств дорожнього 
господарства.

Глобалізація економіки, що породжує жорстку 
конкуренцію, приводить до виникнення нових 
концепцій формування інноваційних конку-

рентних переваг підприємств дорожньої галузі. В умо-
вах стрімкого та непередбачуваного розвитку бізнес-
середовища колишні інноваційні стратегії не можуть 
забезпечити підприємству конкурентні переваги.

Отже, підприємствам необхідно розробляти 
нові концепції розвитку інноваційних конкурентних 
переваг. Однією з таких є концепція «відкритих ін-
новацій», яку у 2003 р. розробив виконавчий дирек-
тор Центру відкритих інновацій Каліфорнійського 
університету Г. Чесбро. Автор докладно описав її в 
дослідженні «Відкриті інновації. Створення прибут-
кових технологій» [5]. Відповідно до даної концепції 
відкриті інновації пропонують ряд переваг підприєм-
ствам, що працюють у рамках програми глобального 
співробітництва, а саме:
 зниження витрат на проведення досліджень і 

розробок;
 потенціал для поліпшення розвитку ефектив-

ності;
 підвищення точності маркетингових дослі-

джень і орієнтації на споживача;
 потенціал синергізму між внутрішніми та зо-

внішніми інноваціями.
Водночас упровадження моделі відкритих інно-

вацій пов’язано з такими ризиками та проблемами, як:
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Рис. 1. Динаміка обсягів бюджетних коштів для фінансування будівництва, реконструкції та ремонту 
автомобільних доріг національного значення

 можливість розкриття інформації, не призна-
ченої для спільного використання;

 можливість для приймаючої компанії втра-
тити свою конкурентну перевагу в результаті 
виникнення інтелектуальної власності;

 підвищена складність управління інноваціями 
та контролю впливу учасників на проєкт [5].

В умовах відкритої глобалізованої економіки, 
коли терміни життєвого циклу інновацій скорочу-
ються, а конкурентні переваги, що формуються за 
рахунок тривалих і широкомасштабних науково-до-
слідних і дослідно-конструкторських робіт (НДДКР), 
можуть з легкістю стати надбанням конкурентів, 
саме концепція відкритих інновацій визначатиме 
принципи та підходи до організації НДДКР підпри-
ємств дорожнього господарства. 

Сьогодні в Україні реалізацію даної концепції 
можна спостерігати через створення інфор-
маційних майданчиків і довідково-інформа-

ційних ресурсів. На наш погляд, в Україні концепція 
відкритих інновацій у дорожньому господарстві імп-
лементується через (рис. 2):
 вебпортал «Інновації в дорожній галузі»;
 базу даних інформаційно-аналітичної сис-

теми щодо запроєктованих і побудованих 
об’єктів-аналогів;

 тематичний план науково-дослідних і до-
слідно-конструкторських робіт Державного 
агентства автомобільних доріг України.

Так, наприклад, вебпортал на базі Державно-
го дорожнього науково-дослідного інституту імені  
М. П. Шульгiна пропонує платформу з переліком 
сучасних матеріалів, ресурсозберігаючих техноло-
гій і прогресивних проєктних рішень у дорожньому 
господарстві. Головним завданням вебпорталу «Ін-
новації в дорожній галузі» є інформаційна допомога 
у виборі ефективних технологічних інновацій та ін-
новаційних матеріалів під час проєктування, ново-
го будівництва, капітального та поточного ремонту 
автомобільних доріг [6]. На рис. 3 наведено основні 
можливості, які надає вебпортал «Інновації в дорож-
ній галузі» для розвитку інноваційних конкурентних 
переваг підприємств дорожнього господарства.

 

Наступним інструментом імплементації кон-
цепції відкритих інновацій у дорожньому 
господарстві в Україні можна вважати базу 

даних інформаційно-аналітичної системи щодо 
об’єктів-аналогів дорожнього господарства. Відпо-
відно, така база даних надає можливість аналізува-
ти інформацію, яка стосується технічних і вартісних 
показників аналогових об’єктів дорожнього будів-
ництва. Будь-яке підприємства дорожнього госпо-
дарства завдяки наведеній системі має можливість 
здійснити попереднє оцінювання вартості дорожніх 
робіт ще на стадії проєктування. Крім того, підпри-
ємства дорожнього господарства отримують доступ 
до інформації щодо техніко-економічних показників 
і вартісних параметрів, що уможливлює розрахунок 
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Рис. 2. Інструментарій імплементації концепції відкритих інновацій у дорожньому господарстві в Україні

 

Концепція відкритих інновацій для підприємств дорожньої галузі  

вебпортал «Інновації
в дорожній галузі»
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інформаційна аналітика 
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Рис. 3. Основні можливості, які надає вебпортал «Інновації в дорожній галузі» для розвитку інноваційних 
конкурентних переваг підприємств дорожнього господарства
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економічного ефекту від застосування інноваційних 
технологій та матеріалів [9].

Аналіз тематичного плану науково-дослідних і 
дослідно-конструкторських робіт Державного агент-
ства автомобільних доріг України на 2021 р. також 
може стати інструментом імплементації концепції 
відкритих інновацій у дорожньому господарстві [10]. 
Так, наприклад, дослідивши розділ «Нові матеріали 
та технології», можна скласти приблизний перелік 
перспективних інноваційних рішень (рис. 4).

ріг з використанням сонячної енергії [11]. У табл. 1 
наведено приклади застосування інноваційних тех-
нологій і матеріалів при будівництві доріг провідни-
ми країнами світу.

Урахування досвіду застосування інноваційних 
технологій і матеріалів при будівництві доріг про-
відними країнами світу допоможе українським під-
приємствам дорожнього господарства в розвитку 
власних інноваційних конкурентних переваг під час 
тендерних закупівель. Так, наприклад, розпоряджен-

Застосування нових модифікуючих добавок різних типів
для дорожніх бітумів та асфальтобетонів 

Застосування технологій морозостійкості дорожнього 
цементобетону

Застосування протиожеледних хімічних реагентів 
для боротьби із зимовою слизкістю

  Рис. 4. Приблизний перелік перспективних інноваційних рішень при будівництві автомобільних доріг на 2021 р. 
(приклад)

Говорячи про концепцію відкритих інновацій 
у дорожньому господарстві, слід також зосередити 
увагу на тому, що зростання рівня знань про інновації 
в дорожній галузі можна досягти за допомогою об-
міну інформацією між різними країнами. Досвід про-
відних країн світу щодо впровадження інноваційних 
технологій і матеріалів у дорожньому будівництві 
може стати для українських підприємств будівель-
ного господарства потенціалом для імплементації та 
розвитку власних конкурентних переваг.

Відповідно до останніх тенденцій світового ін-
новаційного розвитку дорожнього будівництва осно-
вні інноваційні технології пов’язані з використанням 
вторинних матеріалів у дорожньо-будівельній про-
мисловості, розробкою екологічно чистих доріг, до-

Таблиця 1

Застосування інноваційних технологій і матеріалів при будівництві доріг провідними країнами світу

Країна Інноваційні технології

Німеччина
Використання вторинної сировини. Застосування шлаків при будівництві доріг (золошлаків, доменних 
шлаків, сталеплавних і фероплавних шлаків). Технологія допомагає споживати менше енергії та мінімі-
зує шкідливі викиди газів

Австралія
Будівництво дороги з поліетиленових пакетів і скла. Використання системи координованого адап-
тивного трафіку SCATS. Цей метод став усесвітньо визнаним і використовується у 141 місті в різних 
країнах світу

Ізраїль Технологія перетворення кінетичної енергії в електричну (збирання та застосування енергії для  
систем дорожньої сигналізації та освітлення доріг)

Нідерланди, 
США Використання сонячної енергії для освітлення доріг. Будівництво інтерактивних автомагістралей

ня Кабінету Міністрів України «Про застосування 
відходів виробництва в дорожньому будівництві» пе-
редбачає застосовування нецінового критерію «Захо-
ди із захисту довкілля» під час тендерних закупівель. 
За даним критерієм рівень використання вторинних 
матеріалів має складати не менше 10%. 

ВИСНОВКИ
Результати проведеного дослідження показу-

ють, що для розвитку конкурентних переваг підпри-
ємств дорожнього господарства в умовах страте-
гічних змін необхідним є постійне зосередження на 
вдосконаленні будівельних процесів, застосуванні 
інноваційних технологій та інноваційних матеріалів. 
З огляду на те, що будівництво та реконструкцію до-
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ріг віднесено до низькотехнологічного сектора еко-
номіки, наукові дослідження у цій сфері відбуваються 
більш низькими темпами, ніж у високотехнологічних 
галузях, що, своєю чергою, призводить до повільних 
темпів розвитку інноваційності конкурентних пере-
ваг підприємств дорожнього господарства. Отже, на 
нашу думку, для українського ринку будівництва до-
ріг особливої актуальності набула концепція відкри-
тих інновацій. За результатами дослідження визначе-
но, що концепція відкритих інновацій в Україні може 
бути реалізована через створення інформаційних 
майданчиків і довідково-інформаційних ресурсів, що 
дозволить підприємствам дорожнього господарства 
приймати економічно обґрунтовані бізнес-рішення 
під час вибору інноваційних технологій і матеріалів 
для впровадження.                   
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