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В статті виявлено причини недостатньо ефективного розвитку 

інноваційної діяльності; виділено перспективні напрямів формування 

інноваційної системи на промислових підприємствах регіону, 

запропоновано заходи щодо створення особливо сприятливих фінансово-

економічних та правових умов для формування вітчизняної інноваційної 

системи (створення ефективних правил взаємодії елементів національної 

інноваційної системи на законодавчому рівні, створення системи 

просування на ринок науково-технічних розробок і наукомісткої 

продукції, підвищення інноваційної активності галузей економіки); 

запропоновано інструменти стимулювання модернізації промисловості 

на основі інновацій. 

Ключові слова: інтеграція, інновація, підприємство, регіон, 

розвиток. 

В статье выявлены причины недостаточно эффективного развития 

инновационной деятельности; выделены перспективные направления 

формирования инновационной системы на промышленных предприятиях 

региона, предложены меры по созданию особо благоприятных 

финансово-экономических и правовых условий для формирования 

отечественной инновационной системы (создание эффективных правил 

взаимодействия элементов национальной инновационной системы на 

законодательном уровне, создание системы продвижения на рынок 

научно-технических разработок и наукоемкой продукции, повышение 

инновационной активности отраслей экономики); предложены 

инструменты стимулирования модернизации промышленности на основе 

инноваций. 

Ключевые слова: интеграция, инновация, предприятие, регион, 

развитие. 

The article identifies the reasons for the insufficiently effective 

development of innovation; promising areas of the formation of an innovative 

system at industrial enterprises in the region are highlighted, measures are 

proposed to create particularly favorable financial, economic and legal 

conditions for the formation of a domestic innovation system (creating effective 

rules for the interaction of elements of the national innovation system at the 

legislative level, creating a system for promoting scientific and technological 

developments and high-tech products on the market, increasing the innovative 

activity of economic sectors); tools for stimulating industrial modernization 

based on innovation are proposed.  

Keywords: integration, innovation, enterprise, region, development. 
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Постановка проблеми. В Україні відбувається формування 

національних та регіональних інноваційних систем. В епоху глобальних 

перетворень інновації стають основним чинником підвищення 

ефективності роботи промислових підприємств. Рішення цієї задачі 

вимагає комплексного аналізу та переосмислення існуючих підходів, 

створення теоретичних основ забезпечення ефективного розвитку 

промислових підприємств. Активність корпоративних структур у 

створенні нових інновацій та ефективних комунікацій для їх трансферу 

стає чинником економічного розвитку, підвищення 

конкурентоспроможності промислового підприємства. Вартість сучасних 

продуктів визначається не тільки витратами на матеріальне виробництво, 

але і на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, що, в свою 

чергу, може бути інноваційною складовою розвитку промислового 

підприємства. Використання інновацій дозволяє підвищити не тільки 

ефективність окремих складників корпоративної структури, а й при 

приділенні належної уваги інтеграційним процесам – всієї корпоративної 

системи управління. Це обумовлює підвищений інтерес суспільства, 

зокрема вчених і практиків, до шляхів ефективного формування 

корпоративної системи управління інноваціями промислового 

підприємства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням управління 

інноваційної діяльності присвячено багато праць вітчизняних та 

зарубіжних вчених, а саме: І. Агафонової, В. Альгіна, Т. Васильєвої, 

С. Валдайцева, В. Герасименка, А. Гречан, Т. Давіла, Ф. Друкера, 

В. С. Єфремова, С. В. Ідельменова, Н. В. Краснокутської, Б. Твісс, 

М. А. Роздольського, Л. І. Федулової. Проте рівень дослідження проблем 

інтеграційних процесів на підприємствах нашої країни все ж недостатній. 

Тому метою даної статті є визначення ролі корпоративного управління на 

підприємствах регіону саме в контексті розвитку інтеграційних процесів. 

Виклад основного матеріалу. Інноваційна діяльність в Україні, 

незважаючи на наявність значного інноваційного потенціалу, 

характеризується досить низькими результуючими показниками 

інноваційної активності, масштабів та ефективності здійснюваних 

інновацій. При цьому інституціональні умови завдяки процесам світової 

інтеграції та глобалізації представляють високу мотиваційну установку для 

підвищення ефективності та швидкості впровадження інновацій, особливо 

в пріоритетних галузях. Крім того, завдяки наявним в даний час науково-

методологічним умовам створені механізми та інструменти, що 

дозволяють здійснювати безперервну інноваційну діяльність. 
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Причини недостатньо ефективного розвитку інноваційної діяльності 

полягають, насамперед, у відсутності системної інтеграції й взаємодії 

елементів науково-дослідного середовища. Причини цього полягають у 

наступному:  

1. Слабкість законодавчого нормативно-правового регулювання 

науково-інноваційної сфери. У країні досі відсутній закон, регулюючий 

вимоги, пропоновані до інноваційної діяльності та умовами її розвитку. 

Чинні законодавчі акти, закони вимагають внесення змін, що підсилюють 

стимулюючий характер державних регуляторів інноваційної діяльності. 

Правова база у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності є 

найважливішим елементом інноваційної системи. У перспективі має бути 

робота над регіональним законодавством про інтелектуальну власність. 

Невирішеність проблем авторських прав на результати науково-дослідної 

діяльності та ряду інших є гальмом для використання наукових ідей на 

практиці, однією з причин «тіньового експорту» українських технологій і 

перспективних розробок за кордон і низької патентної активності. 

2. Обмеженість фінансових та економічних інструментів 

регулювання інноваційної діяльності з боку держави, що виражається в 

недосконалості податкових пільг, кредитної політики, механізмів митного 

регулювання [3].  

3. Однією з найгостріших для формування вітчизняної інноваційної 

системи проблемою залишається пошук джерел для збільшення обсягів 

фінансування в науково-технічній та інноваційній сфері. Дієвим способом 

активізації інноваційних процесів у багатьох країнах світу є венчурне 

інвестування. Так, у США створено понад 900 венчурних компаній і 

фондів, які щорічно вкладають в інноваційні проекти близько 35 млрд дол. 

4. Відсутність або недостатній розвиток окремих елементів 

інноваційної системи. Деякі обов’язкові елементи науково-дослідного 

середовища розвинених країн (страхування інноваційних інвестицій, 

система венчурного фінансування, лізинг високотехнологічної продукції, 

фондовий ринок для наукомістких компаній) в Україні відсутні або 

перебувають у зародковому стані. Причиною цього є слабкість державного 

регулювання, недостатня розвиненість ринкових відносин в інноваційній 

сфері.  

5. Відсутність стратегічних аспектів в управлінні інноваційною 

діяльністю [3]. На всіх рівнях управління підприємства орієнтовані 

більшою мірою на вирішення оперативних і тактичних завдань. Цьому 

сприяє система фінансового забезпечення, яка орієнтує бізнес на 

використання в основному короткострокових фінансових коштів. 
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Недостатність масштабних фінансових інноваційних проектів суперечить 

тривалому характеру інноваційних процесів, що вимагають встановлення 

довгострокових наукових, господарських і технічних зв’язків [3]. 

Формувати інноваційну політику рекомендується з урахуванням не тільки 

існуючих умов та власних інтересів, а й інтересів розвитку на досить 

великий проміжок часу [2]. Інновації не є разовими заходами, 

відтворювальні процеси в суспільному виробництві повинні носити 

постійний характер. Тому всі заходи щодо впровадження науково-

технічних досягнень необхідно взаємопов’язувати не тільки технологічно, 

але і в часі [6]. В іншому випадку модернізація виробничої бази може 

завести в своєрідний технічний безвихідь. Необхідно дослідити не тільки 

можливості отримання прибутку в даний час, але і можливість її 

отримання в перспективі, для чого потрібно прогнозування найбільш 

доцільних траєкторій розвитку виробничої бази інноваційних процесів [4].  

6. Регіоналізація економічного та суспільного життя в країні. 

Швидке розширення повноважень суб’єктів України, що не 

супроводжувалося розробкою єдиної національної інноваційної політики з 

боку державних органів, перешкоджало розвитку міжрегіональних зв’язків 

в інноваційній сфері, що автоматично призводило до локалізації науково-

технічних потенціалів в регіонах і різкого звуження їх цільової орієнтації.  

7. Низький рівень інноваційної сприйнятливості підприємств. За 

даними державної статистики, лише одне з десяти підприємств здійснює 

технологічні інновації (для порівняння у Німеччині − 66%, Франції − 46%, 

Греція − 27% [5]). Зниженню інноваційної активності сприяє переважна 

орієнтація народного господарства на сировинні і традиційні галузі, які не 

потребують значних і ризикованих інвестицій в інновації. Уповільненими 

темпами розвивається мале інноваційне підприємництво. Разом з тим воно 

є важливим елементом сучасної ринкової економіки, надає їй мобільність, 

гнучкість, здатність оперативно реагувати на мінливий попит. У 

розвинених країнах малі та середні венчурні фірми виробляють понад 

половини всього валового внутрішнього продукту, тоді як в Україні – 

всього 1–11%. Причини уповільненого розвитку інноваційного сектора і 

низького попиту підприємств на НДДКР значною мірою обумовлені 

несформованістю в Україні системи стимулювання інноваційної діяльності 

підприємств, нерозвиненістю в суспільстві «смаку до інновацій».  

8. Недостатня розвиненість інфраструктурних елементів 

інноваційного комплексу. Це проявляється, насамперед, в обмежених 

масштабах поширення сучасних інформаційних технологій і 

комунікаційних засобів. У період масштабних перетворень істотні втрати 
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понесла державна система інформаційного та патентно-ліцензійного 

забезпечення [1]. Нові організаційні форми інноваційної діяльності, 

зараховують часто до її інфраструктурі (ГНЦ, ІЦ, ІТЦ, технопарки, наукові 

містечка), поки ще не надають ні за масштабами, ні за якісними 

характеристиками, істотного впливу на функціонування науково-

дослідного середовища. 

Одним з перспективних напрямів формування інноваційної системи 

є створення об’єктів інноваційної інфраструктури на базі наукових 

організацій, оскільки одним з головних елементів інноваційної системи є 

наука, що забезпечує створення бази та заділів на майбутнє для 

виробництва високотехнологічної продукції. Наявність найблискучіших 

наукових заділів залишиться, на папері, якщо в регіонах не буде вирішена 

задача підвищення інноваційної активності підприємств. Без вирішення 

цієї проблеми створення інноваційної системи неможливо. Масове 

виробництво нової якісної високотехнологічної продукції і насиченість 

нею ринку – основа сучасної конкурентоспроможної економіки. 

9. Наростання міжвідомчої роз’єднаності виробників і посилення 

вузькокорпоративних інтересів. Вирішення цієї проблеми вбачається в 

енергійній інноваційній політиці, спрямованої на забезпечення 

прискореного і широкомасштабного впровадження вітчизняних науково 

технологічних розробок (багато з яких знаходяться на передовому 

світовому рівні) в ПЕК, металургію та інші базові галузі економіки. 

Складність проблеми встановлення взаємозв’язку між економікою та 

технічним прогресом полягає в тому, що поки відсутні формальні методи 

визначення впливу інноваційної діяльності на економічне зростання. 

Наявні моделі економічного зростання враховують вплив технічного 

прогресу як залишкового фактора, порівняно з іншими, мають гіпотетично 

ігровий характер з низкою припущень, що не дозволяє їх використовувати 

у стратегічному управлінні інноваційним розвитком. 

З позицій економічної стабілізації важливо оцінювати і прогнозувати 

вплив всіх очікуваних загроз, а також економічних і неекономічних 

впливів на їх перебіг, а головне – виявляти можливість різкого спаду і 

критичного порога [3]. Одночасно з прогнозно-аналітичного боку виникає 

і зворотна задача, що складається в розробці та реалізації системи заходів, 

спрямованих на недопущення настання кризи і на подолання критичного 

порогу [2]. 

Для того щоб перетворити наявний у країні науково-технічний 

потенціал в дієвий чинник економічного розвитку, сьогодні треба 

переходити до політики комплексної підтримки інноваційних процесів. 
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При цьому першочерговим завданням є створення особливо сприятливих 

фінансово-економічних та правових умов для формування вітчизняної 

інноваційної системи за рахунок наступних заходів: 

1. Створення ефективних правил взаємодії елементів національної 

інноваційної системи на законодавчому рівні. Однією з причин слабкої 

орієнтованості на виконання науковими організаціями НДДКР 

інноваційного характеру можна виділити інституціональну, пов’язану із 

моделлю організації науки, що склалася ще в період адміністративно-

командної економіки. Її інерційність виявляється в першу чергу, у 

збереженні в якості основних елементів самостійних науково-дослідних 

організацій, значною мірою ізольованих від вузів і промислових 

підприємств. 

Крім того, активізації інноваційної діяльності перешкоджає сучасний 

стан прикладної науки. Саме в її рамках йде трансформація результатів 

фундаментальних досліджень у кінцевий науково-технічний продукт. Роль 

фундаментальної науки як базового компонента розвитку національної 

інноваційної системи, недооцінюється. За рахунок коштів держбюджету 

фінансується велика кількість прикладних розробок, що не мають 

перспективи попиту на внутрішньому і зовнішньому ринках. Для ліквідації 

такого положення з боку держави необхідно вживання заходів, пов’язаних 

з реальною підтримкою фундаментальної науки та забезпеченням 

випереджаючого розвитку, створення системи довгострокового 

фінансування великих проектів, пов’язаних з фундаментальними 

дослідженнями; вдосконалення системи управління фундаментальними 

дослідженнями, спрямованої на підвищення ролі конкурсного 

фінансування з метою створення конкурентного середовища в наукових 

організаціях; збереження податкових пільг для наукових установ. 

2. Створення системи просування на ринок науково-технічних 

розробок і наукомісткої продукції, що сприяє заняттю і розширенню 

певного сегмента ринку і забезпечує захист прав на інтелектуальну 

власність. Багато об’єктів інноваційної інфраструктури (ІТЦ, технопарки, 

бізнес-інкубатори) вже створені і ефективно функціонують. Однак для 

активізації інноваційної діяльності необхідно не тільки підтримувати 

становлення окремих елементів інфраструктури, а й створювати умови для 

об’єднання в комплекси, орієнтовані на ринок і швидко адаптовані до змін 

попиту на інфраструктурні послуги. Розвиток інноваційної інфраструктури 

рекомендується базувати на наступних принципах: досягнення 

комплексності, що забезпечує надання послуг на всіх етапах інноваційного 

циклу; забезпечення координації при наданні повного комплексу 



Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку 

 

 67   

інфраструктурних послуг; забезпечення тісної взаємодії з 

інфраструктурними організаціями інших регіонів з метою обміну досвідом.  

3. Підвищення інноваційної активності галузей економіки. Нерідко 

висловлюється думка, що суттєвими факторами підвищення інноваційної 

активності підприємств є наявність конкуренції і приватної форми 

власності. У зарубіжній економічній літературі з інновацій саме ці 

чинники розглядаються в якості превалюючих [6]. При цьому ставлення до 

конкуренції як чинника, що впливає на інноваційну активність 

підприємств, двояке. Ряд авторів розглядає позитивний ефект конкуренції, 

спираючись на наявність лінійного зв’язку між числом інновацій і патентів 

і збільшенням локальної конкуренції [7]. Інші автори посилаються на межі 

впливу конкуренції, пов’язуючи позитивний ефект з інноваційними 

стимулами менеджерів. Наявність двоїстого результату впливу конкуренції 

на інноваційну активність вітчизняних підприємств підтверджено в 

дослідженні, проведеному в центрі Карнегі. Аналіз діяльності 

підприємств-новаторів показав, що посилення конкуренції позитивно 

впливає на інноваційну активність тільки при низькому рівні конкуренції. 

У разі високої конкуренції обмежувачами для зростання інноваційної 

активності виступають фінансові фактори. Конкуренція починає негативно 

впливати на інновації через зниження прибутку, так як впровадження 

інновацій вимагає додаткових витрат. Іншою причиною відмови від 

інновацій є брак власних коштів. У цьому випадку обмежувачами є 

кредитні ресурси, пов’язані з високими процентними ставками на кредит. 

Для подолання сформованих негативних тенденцій необхідно 

створити сприятливі умови підтримки інновацій. Для цього повинен бути 

реалізований комплекс заходів, спрямованих на стимулювання 

інноваційної активності виробників високотехнологічної продукції. Це 

завдання може вирішуватися не тільки на державному рівні, але і на рівні 

окремих економічних агентів (інноваційно-активних організацій). У 

системі заходів щодо стимулювання інноваційної діяльності основними є 

питання, що пов’язані з: 

забезпеченням розширеного відтворення знань (вихідним етапом 

інноваційного циклу);  

комерціалізацією технологій;  

модернізацією промисловості на основі інновацій.  

Забезпечення розширеного відтворення вимагає вирішення завдань, 

пов'язаних із збереженням і розвитком системи базових інститутів і 

наукового середовища, необхідних для генерації знань, і, з підтримкою 

напрямів, що забезпечують прорив у знаннях. Для цього необхідно: 
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збереження базових інститутів фундаментальної науки, які є базою для 

«проривних» технологій у високотехнологічних галузях економіки; 

реформування структури наукових організацій на базі концентрації 

ресурсів у провідних наукових центрах; посилення ролі провідних 

наукових організацій, зайнятих комплексним рішенням великих галузевих 

і міжгалузевих проблем прикладного характеру; підтримка наукових шкіл 

та молодих вчених. 

Успішність комерціалізації технологій залежить від правильного 

вибору пріоритетів інноваційного розвитку та забезпечення концентрації 

ресурсів різних економічних агентів на обраних напрямках. Обов’язковою 

умовою є розвиток інноваційної інфраструктури. Для досягнення 

позитивних результатів необхідно налагодити спільну роботу органів 

виконавчої влади, бізнесу та наукового співтовариства з пошуку і 

створенню нових та збереженню наявних ринків наукомісткої продукції і 

послуг. З цією метою доцільно створення спільних конкурсних комісій, у 

функції яких входитиме пошук і відбір пріоритетних напрямків 

технологічного розвитку, формування спільних спеціалізованих фондів з 

пайовою участю держави і бізнесу.  

Оскільки важливим елементом забезпечення комерціалізації 

технологій є інноваційна інфраструктура, розвиток її має бути заснований 

на можливостях національної економіки. Сформована інноваційна 

інфраструктура потребує вдосконалення і використання нових 

інструментів, таких як: створення центрів трансферу технологій за участю 

державних наукових центрів, вищих навчальних закладів і галузевих 

інститутів, техніко-впроваджувальних зон, системи фондів початкового 

фінансування інноваційних проектів; розробка системи мотивацій для 

учасників інноваційного процесу; вдосконалення системи підготовки 

кадрів в області інноваційного менеджменту; реалізація системи заходів з 

формування інноваційної культури. 

Забезпечення технологічної модернізації економіки на основі 

інновацій залежить від реалізації наступних заходів:  

спільної участі держави, бізнесу та науки у формуванні та реалізації 

великих інноваційних проектів; 

сприяння процесів інтеграції українських підприємств у світовий 

ринок шляхом створення транснаціональних компаній або участі в них;  

стимулювання розвитку малих і середніх високотехнологічних 

підприємств.  

Основні зусилля необхідно направити в ті області, де впровадження 

результатів наукових досліджень може зіграти вирішальну роль: пов’язані 
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з природними конкурентними перевагами (нафта, газ, ліс), а також області, 

в які вже вкладені величезні інвестиції (космічна промисловість, атомна 

енергетика і т.д.).  

Для стимулювання модернізації промисловості на основі інновацій 

можуть бути використані наступні інструменти:  

формування ринку збуту конкурентоспроможної продукції і послуг з 

використанням механізмів, що регулюють закупівлю вітчизняної 

наукомісткої продукції для державних потреб;  

стимулювання інвестицій у модернізацію промисловості на основі 

інновацій шляхом вдосконалення механізмів часткового фінансування 

великих інноваційних проектів з боку держави і приватного бізнесу; 

мотивація підприємств до сприйняття інновацій на основі 

стимулювання до придбання вітчизняними підприємствами сучасних 

технологій, створених українськими розробниками;  

стимулювання процесів реформування промисловості;  

створення корпоративних структур, які об’єднують сфери 

виробництва та науково-технічної діяльності. У їх числі державні центри 

науки і високих технологій (ДЦНТП). 

Подальший розвиток національної інноваційної системи країни має 

бути направлено, насамперед, на забезпечення системної інтеграції всіх її 

елементів та ефективної їх взаємодії. 

Висновок та перспективи подальших досліджень. Інноваційний 

розвиток будь-якої корпорації може бути здійснено на основі інтеграційної 

системи управління інноваціями, що забезпечує використання 

інтелектуальних ресурсів, їх трансформацію в нові продукти та послуги, 

що створює умови для розробки нових інновацій та їх впровадження з 

метою підвищення як інноваційного рівня корпорації в цілому, так і 

творчого потенціалу співробітників. В Україні корпоративне управління не 

знаходиться на належному рівні. Його докорінне поліпшення повинне 

ґрунтуватися на всебічному вивченні та впровадженні зарубіжного та 

вітчизняного досвіду. Приведення національних стандартів 

корпоративного управління до міжнародних однозначно принесе користь 

як інтересам держави, так і інтересам корпорацій, оскільки це дозволить 

виправдовувати очікування інвесторів у підвищенні рівня корпоративного 

управління, що є об’єктивним чинником залучення інвестицій, наявність 

якого змушує дотримуватися інтересів корпорацій як держави, так і 

промислових підприємств. 
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