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ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ РЕФОРМУВАННЯ
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ – ОСНОВА ПІДВИЩЕННЯ
ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ (ЄВРОПЕЙСЬКІ АКЦЕНТИ)
У статті розглянуто шляхи підвищення ефективності промислового виробництва за раху-

нок інноваційно-управлінських чинників, застосування засобів модернізації виробничо-
технологічних процесів та інноваційно-наукового управління. Встановлено, що одним з найбільш
прийнятних методів оцінювання стабільності функціонування підприємств з погляду ефектив-
ності використання економічних, енергетичних, трудових та інших ресурсів у контексті євро-
пейських вимог є не лише інноваційні засоби, а й семіотика визначення економічної стратегії роз-
витку підприємства. Запропоновано організаційний механізм адаптації вітчизняних підприємств
до європейських вимог, організаційні складові процесу формування інноваційної стратегії.
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І. Вступ
В умовах активізації підготовки промисло-

вого виробництва до європейських стандар-
тів важливими залишаються наукові засоби,
серед яких семіотика інноваційних процесів,
яка в сучасних умовах досліджує закономір-
ності побудови й використання форм обміну
інформацією в системі економічного управ-
ління, у тому числі й у сфері інноваційного
розвитку промислових підприємств. ∗

Інновації (від англ. innovation – новина,
нововведення) – новостворені й удоскона-
лені конкурентоспроможні технології, про-
дукція або послуги, а також організаційно-
технічні рішення виробничого, адміністра-
тивного, комерційного або іншого характеру,
що істотно поліпшують структуру та якість
виробництва. В умовах суспільних транс-
формацій інноваційна діяльність спрямова-
на на пошук можливостей, які забезпечують
практичне використання науково-технічного
результату та інтелектуального потенціалу з
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метою одержання нового чи поліпшеного
продукту, способу його виробництва та кон-
курентоспроможних товарів і послуг. Не-
обхідно пам’ятати, що реалізація інновацій-
них заходів повинна відбуватися з ураху-
ванням інноваційного потенціалу не лише
підприємства, а й держави, під чим пропо-
нуємо розуміти ефективне використання
сукупності ресурсів у галузевому ланцюзі:
освіта – наука – виробництво – реалізація –
споживання, спрямованих не лише на спо-
живання, а й на інноваційний розвиток еко-
номіки; метод інноваційної дифузії – поши-
рення нововведень, досвіду та знань із
вітчизняним їх захистом; скорочення іннова-
ційного лага – проміжку часу між виникнен-
ням новинки і втіленням нововведення у
виробничу практику.

Реалізація названих заходів повинна
відбуватися згідно з інноваційною політикою
держави за допомогою відповідних юридич-
но-правового та соціально-економічного ме-
ханізмів. Держава системно і цілеспрямова-
но повинна здійснювати заходи щодо захис-
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ту національного ринку, формування й роз-
витку інноваційного потенціалу. Як відомо,
серед моделей державної інноваційної полі-
тики розрізняють дві – американську та япон-
ську. Стратегії інших країн є їхніми різнови-
дами. Основні напрями інноваційної дер-
жавної політики для всіх країн такі: державні
прямі та побічні стимулювання розвитку
науки й техніки; освоєння їх результатів;
стратегія підготовки та перепідготовки кад-
рів; формування інфраструктури суспільного
клімату, який забезпечує розвиток іннова-
ційних процесів інформування сприятливого
інноваційного клімату тощо.

Безпосередньо на промисловому підприєм-
стві в реалізації інноваційних проектів як
складних програм, що створені для впровад-
ження технічних, технологічних або інших но-
вацій, дієвим засобом є інноваційний ме-
неджмент – сукупність форм, принципів та
методів управління процесами створення й
упровадження новин у підприємницьких
структурах з урахуванням особливостей рин-
кової економіки та сучасних тенденцій НТП,
інноваційної сфери застосування, системи
взаємодії інноваторів, інвесторів, товарови-
робників конкурентоспроможної продукції та
послуг і, звичайно, розвинутої інфраструктури.

В умовах трансформації промислового
виробництва до європейських умов ак-
тивізація розвитку науково-технічного по-
тенціалу національної економіки стає одним
з найважливіших принципів не лише фор-
мування системи і механізмів реалізації
інноваційної політики держави, а й безпосе-

реднього впровадження інновацій на про-
мислових підприємствах. При всій різнома-
нітності національних підходів до економіки
всі країни прагнуть до розробки та реалізації
державної інноваційної політики.

Незважаючи на те, що нині все вживані-
шими стають терміни “інновації”, “іннова-
ційна економіка”, “інноваційна політика” то-
що в контексті впровадження інновацій без-
посередньо на підприємствах, адаптації їх
діяльності до стандартів ЄС, наукових роз-
робок у цій сфері недостатньо. Це зумовлює
актуальність і своєчасність цієї статті.

Як свідчить досвід, вивчення механізму
створення й поширення інновацій та ново-
введень на промислових підприємствах має
здійснюватись у таких дуалістичних ланцю-
гах: в інноваційно-управлінському: держава –
галузеві формування – територіальні госпо-
дарські управління – конкретні промислові
підприємства; у свою чергу, ефективність
інноватики забезпечує продовження іннова-
ційно-наукового галузевого ланцюга: освіта –
наука – виробництво – реалізація – спожи-
вання. Окремими напрямами активізації
цього процесу, а точніше, його джерелом є
впровадження інноваційного, цільового нау-
ково-технічного програмування, визначення
методики та джерел фінансування й інвес-
тування проектів з означеної тематики. Ал-
горитм просування інноваційно-цільових
науково-технічних програм (далі – ІЦНТП) у
реалізації та застосуванні дуалістичних під-
ходів у процесах адаптації вітчизняних під-
приємств до умов ЄС відображено на рис. 1.
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Рис. 1. Алгоритм інноваційного просування інноваційно-цільових науково-технічних програм (ІЦНТП)
у реалізації дуалістичних підходів

Останній ланці цього алгоритму певною
мірою присвячена наукова праця І. Федишин.
Схема її дослідження передбачає три за-
гальних складових: систему державної під-
тримки фундаментальних і пошукових роз-
робок; різноманітні форми та джерела фі-
нансування й непрямого стимулювання дос-
ліджень; максимальне стимулювання малого
інноваційного підприємництва та його під-
тримку з метою забезпечення відповідності
продукції промислових підприємств євро-
пейським вимогам і стандартам.

Держава, створюючи умови для реалі-
зації інноваційної політики, впливає на роз-
виток не лише державного, а й приватного
та комунального секторів інноваційної діяль-
ності. І. Федишин в авторському зверненні
до читачів праці: “Особливості впроваджен-
ня інновацій в умовах трансформації про-
мислових підприємств (Європейські акцен-
ти) [15] подає короткі відомості про Євро-
пейський Союз. Робота присвячена вирішенню
проблем інновацій у промисловості, забез-
печенню її функціонування відповідно до
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європейських стандартів. У всесвітній віль-
ній енциклопедії “Вікіпедія” повідомляється,
що Європе́йський Сою́з (ЄС, інколи Євро-
пе́йська У́нія, англ. European Union) – це
союз держав-членів Європейських Спільнот
(ЄВС, ЄОВіС, Євратом), створений і підпи-
саний у лютому 1992 р. і є чинним із листо-
пада 1993 р.

Довідково: Сьогодні в об’єднання вхо-
дять 28 європейських держав з населенням
понад 507 млн осіб. Загальний валовий
внутрішній продукт Європейського Союзу
становить понад 17,5 трлн дол. США
(1-ше місце у світі). У ЄС діє єдина валюта –
євро. Де-факто столицею Європейського
Союзу є Брюссель. Європейський Союз є
повноправним членом Організації Об’єдна-
них Націй, Світової організації торгівлі та
має представництва у “Великій вісімці” та
“Великій двадцятці”. Метою ЄС є ство-
рення економічного союзу з найвищим рів-
нем інтеграції економік держав (спільна
зовнішня економічна політика, спільний
ринок послуг, матеріальних благ, капіталу
і праці, а також спільна валюта) і політич-
ного (спільна зовнішня політика) союзу, а
також упровадження спільного громадян-
ства.

Теза про елементарне забезпечення ви-
робництва відповідно до вимог європей-
ських стандартів, на наше переконання, є
дещо хибною стосовно держав постто-
талітарного режиму та особливо тих, що
використовували для збуту продукції влас-
ного виробництва ринок держав СНД, а нині –
Митного союзу, де на сьогодні не всюди
присутні навіть елементарні морально-хрис-
тиянські норми відносин. Наприклад, вітчиз-
няним економістам інерційно важливою є
компонента ощадливості, у якій, за тверд-
женням зарубіжних учених, закладено па-
радокс ощадливості (англ. paradox of thrift,
paradox of saving), описаний американськи-
ми економістами Уодділом Кетчінгсом
(Waddill Catchings) і Вільямом Фостером
(William Trufant Foster) і досліджений, зок-
рема, Джоном Мейнардом Кейнсом і Фрідрі-
хом фон Хайєк. Означене явище форму-
люється таким чином: “Чим більше ми
відкладаємо на чорний день, тим швидше
він настане”. Якщо під час економічного
спаду всі почнуть економити, то сукупний
попит зменшиться, що призведе до змен-
шення зарплат і, як наслідок, – зменшення
заощаджень. Тобто можна стверджувати,
що коли всі економлять, то це неминуче
призведе до зменшення сукупного попиту і
сповільнення економічного зростання.

Тим часом, як відомо, для вступу до
Євросоюзу країна-кандидат повинна відпові-
дати Копенгагенським критеріям, які вима-
гають, щоб у державі дотримувалися демо-
кратичних принципів, принципів свободи й

пошани прав людини, а також принципів
правової держави. На нашу думку, вход-
женню держави посттоталітарного режиму у
ЄС повинен передувати етап асоційованого
членства, під час якого має бути надана ме-
тодична, фінансова, матеріальна та інша
допомога в реалізації підготовчих заходів.
Тобто, в країні має бути забезпечено функ-
ціонування конкурентоспроможної ринкової
економіки, у якій повинні визнаватися за-
гальні правила і стандарти ЄС, включаючи
прихильність до цілей політичного, еконо-
мічного й валютного союзу. Забезпечити
такий рівень в умовах промислового вироб-
ництва можна лише завдяки державному
розумінню справи та інноватиці, власне,
цьому і присвячена ця стаття.

На сьогодні інноватиці загалом присвя-
чено чимало наукових праць. Попри те, не-
обхідно відзначити, дуже мало вітчизняних і
зарубіжних науковців-економістів приділяє
увагу проблемі впровадження інновацій на
підприємствах в адаптаційно-трансформа-
ційних умовах відповідно до вимог асоційо-
ваного членства в ЄС.

Й. Шумпетер зумів встановити взаємо-
зв’язок між інноваційною діяльністю та ди-
намікою економічного розвитку, що привело
до подальших досліджень цієї проблемати-
ки такими вченими, як Дж. Менш, К. Перез,
Р. Фрімен. Вивченню проблем фінансової
кризи та її впливу на розвиток промисловос-
ті України присвячені праці вітчизняних нау-
ковців, серед яких В. Бурлака, Ю. Гонча-
рова, Г. Мечнікова, А. Олешко, Л. Яременко
та ін. Дослідженнями інновацій та проблем
їх упровадження на підприємствах займали-
ся такі вчені, як І. Балабанов, А. Блажевич,
В. Горфінкель, А. Гречан, М. Денисенко, Є. Де-
нісов, С. Ілляшенко, О. Кузьмін, Н. Красно-
кутська, Л. Оголєва, О. Покатаєва, В. Порох-
ня, Р. Фатхутдінов, І. Федулова, І. Федишин,
П. Харів, Л. Черкащина та ін.

ІІ. Постановка завдання
Однак унаслідок розвитку трансфор-

маційних процесів методика та методологія
адаптації економіки України до вимог і стан-
дартів Європейського Союзу потребують
глибокого вивчення, визначення завдань та
реалізації необхідних заходів для перетво-
рення промисловості на конкурентоспро-
можну інноваційну галузь, що динамічно
розвивається. У розробці зазначеної про-
блематики залишаються деякі невирішені
питання, які стосуються, насамперед, роз-
робки комплексних науково-технічних про-
грам, визначення чинників впливу на ефек-
тивність заходів з упровадження інновацій,
виконання певної сукупності робіт (заходів),
пов’язаних з техніко-економічним обґрунту-
ванням, плануванням, виробництвом, фінан-
суванням тощо. Зазначені обставини й зу-
мовили вибір теми досліджуваної проблеми.
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ІІІ. Результат
Кожне сучасне високорозвинуте суспіль-

ство зацікавлене в упровадженні нової техні-
ки у практичну діяльність, розвитку новітніх
технологій, що ґрунтуються на передових
досягненнях науки. Найважливішим завдан-
ням цього процесу є формулювання стра-
тегії, яка забезпечує можливість гнучкої змі-
ни пропорцій між темпами розвитку науково-
го, технічного, фінансового й виробничого
потенціалів. Створення системи взаємодії
всіх учасників циклу забезпечує впровад-
ження нової техніки, новітніх технологій, ме-
тодів і засобів управління, досягенень нау-
ково-технічного прогресу тощо, що є голов-
ним завданням інноваційної політики дер-
жави. Остання представлена комплексом
народногосподарських підходів і рішень, що
визначають головні напрями діяльності що-
до нововведень, яка пов’язана з науково-
технічним прогресом, оновленням основних
фондів, удосконаленням управління, органі-
зації виробництва і праці, економіки соціаль-
ного розвитку тощо.

Ураховуючи те, що основними принци-
пами інноваційної політики є:
– орієнтація на інноваційний шлях розвит-

ку економіки України;
– визначення державних пріоритетів інно-

ваційного розвитку;
– формування нормативно-правової бази

у сфері інноваційної діяльності;
– створення умов для збереження, розвит-

ку й використання вітчизняного науково-
технічного та інноваційного потенціалу;

– забезпечення взаємодії науки, освіти,
виробництва, фінансово-кредитної сфе-
ри в розвитку інноваційної діяльності;

– ефективне використання ринкових ме-
ханізмів для сприяння інноваційній діяль-
ності, підтримка підприємництва в нау-
ково-виробничій сфері;

– здійснення заходів на підтримку міжна-
родної науково-технологічної кооперації,
трансферу технологій, захист вітчизня-
ної продукції на внутрішньому ринку та її
просування на зовнішній ринок;

– фінансова підтримка, здійснення спри-
ятливої кредитної, податкової і митної
політики у сфері інноваційної діяльності;

– сприяння розвитку інноваційної інфра-
структури;

– інформаційне забезпечення суб’єктів інно-
ваційної діяльності;

– підготовка кадрів у сфері інноваційної
діяльності, – виникає потреба в розробці
відповідних науково обґрунтованих за-
ходів і програм в умовах підприємств [1].
Державна інноваційна політика спрямована

на безпосереднє господарське використання
науково-технічного потенціалу, зміцнення внут-
рішніх зв’язків підприємств у науково-технічно-
му комплексі. Формування інноваційної політи-
ки загалом пов’язане, насамперед, з переорієн-
тацією системи державного регулювання як на
всебічне зацікавлення підприємництва приват-
ної ініціативи, так і на оновлення виробництва
на наукових засадах. Організаційний механізм
адаптації вітчизняних підприємств до європей-
ських вимог, організаційні складові процесу
формування інноваційної стратегії (трансфор-
маційні аспекти) подано на рис. 2, розробле-
ному кафедрою менеджменту інноваційної
діяльності та підприємництва Тернопільського
національного технічного університету імені
Івана Пулюя.
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Рис. 2. Основні складові та напрями розвитку організаційного механізму інноваційної політики
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Набір методів і засобів реалізації дер-
жавної інноваційної політики на підприємстві
достатньо широкий. Він включає різні дер-
жавні заходи, які стимулюють інноваційну
активність виробництва, бізнесу, соціально-
го розвитку з метою створення сприятливих
умов та коригування податкового, патентно-
ліцензійного законодавства; регулювання
процесу трансферу технологій; системи
контрактних відносин; зняття ряду обме-
жень щодо охорони навколишнього середо-
вища, антирейдерського законодавства; різні
форми підтримки міжорганізаційної коопе-
рації та малого інноваційного бізнесу на
мікро-, мезо- й макрорівнях. Традиційним
методом впливу на розвиток інновацій, на-
приклад, у промисловості, особливо в періоди
економічних потрясінь, є податкові пільги.

Шукаючи шляхи вирішення проблем, ви-
значення чинників впливу на ефективність
заходів з упровадження інновацій, умовно
можна виокремити чотири варіанти іннова-
ційної політики, які можна запропонувати
для досягнення мети:

1. Політика “технологічного поштовху”,
яка ґрунтується на тому, що пріоритетні на-
прями розвитку науки й техніки визначають-
ся державою, яка володіє необхідними ма-
теріально-фінансовими ресурсами, експер-
тизою та інформаційним забезпеченням. Та-
кий варіант інноваційної політики ґрунтується
на наявності науково-технічних та соціаль-
но-економічних проблем і передбачає для їх
вирішення розробку різних державних про-
грам, великі капіталовкладення, інші прямі
форми державної участі в регулюванні інно-
ваційних процесів. Характерним прикладом
такого варіанта є політика уряду США у
1940–1950-х рр., коли створювались прин-
ципово нові напрями в галузі електроніки,
ЕОМ, зв’язку, авіабудування.

2. Політика “ринкової орієнтації” пере-
дбачає провідну роль ринкового механізму в
розподілі ресурсів і визначенні напрямів роз-
витку науки й техніки. Така політика орієнто-
вана на обмеження ролі держави у стимулю-
ванні фундаментальних досліджень, ство-
ренні економічного клімату та інформаційно-
го середовища для нововведень у фірмах,
скорочення прямої участі в НДДКР та дос-
лідженнях ринків, а також на зменшення
прямих форм регулювання, які заважають
стимулюванню ринкової ініціативи та ефек-
тивній перебудові ринку. Ця форма політики
була пріоритетною в 1970-х рр. у США, Німеч-
чині, Японії, на початку 1980-х рр. поворот до
неї здійснила більшість розвинених країн.

3. У 1960–1970-х рр. у США діяла полі-
тика “соціальної орієнтації”, яка передбача-
ла регулювання соціальних наслідків НТП, а
прийняття рішень базувалось на широкому
соціально-політичному консенсусі із залу-
ченням широкої громадськості. Цей час ха-
рактерний великою кількістю розробок у
військовій сфері, які було спрямовано в ци-
вільну промисловість для виробництва то-
варів народного споживання.

4. Зусилля, що спрямовуються на зміну
економічної структури господарського ме-
ханізму. Вона передбачає великий вплив пе-
редових технологій на вирішення соціально-
економічних проблем, зміни галузевої струк-
тури, взаємодію суб’єктів господарювання, рі-
вень життя тощо. Нині тільки Японія послідов-
но дотримується такої політики, здійснюючи її
паралельно з ринковою [6].

Чинники впливу на ефективність заходів
з упровадження інновацій, принцип дії ор-
ганізаційно-економічного механізму управ-
ління інноваційними чинниками підвищення
ефективної діяльності підприємств (іннова-
ційна турбіна науково-технічного прогресу)
наведені на рис. 3.
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Рис. 3. Принцип дії організаційно-економічного механізму управління інноваційними чинниками підвищення
ефективної діяльності підприємств (інноваційна турбіна науково-технічного прогресу)
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Як свідчить дослідження, у вітчизняних
умовах інноваційним підприємство можна
вважати тоді, коли:
– у структурі інновацій близько 60% ста-

новлять інновації, які мають значення
прориву або належать до великих тех-
нологічних досягнень. Частка інновацій,
пов’язаних тільки з удосконаленням тра-
диційних технологічних процесів, має
тенденцію до зменшення. У розвинутих
країнах з високим рівнем інноваційності
вона не перевищує 10–12%;

– стабільне зростання частки наукоємного
сектору виробництва, зокрема в доданій
вартості та зайнятості. Так, у підприємств
обробної промисловості розвинутих
країн цей сектор становить у середньо-
му 35–40% у доданій вартості та зайня-
тості. Приблизно таким самим є показ-
ник частки високотехнологічної продукції
в загальному випуску продукції;

– активне запровадження інновацій в еко-
номіці супроводжується зниженням ма-
теріало- та енергомісткості виробництва,
зростанням продуктивності праці й, від-
повідно, підвищенням конкурентоспро-
можності країни;

– розширення кластерів високотехноло-
гічних виробництв зумовило помітний
структурний зсув світового експорту на
користь продукції високо- та середньо-
технологічних галузей. Зокрема, США,
які є світовим лідером в інноваційному
розвитку, на початок XXI ст. належали
такі частки світового ринку продукції ви-
сокотехнологічних галузей: аерокосміч-
ної – близько 55%; фармацевтики –
30%; комп’ютерів, офісного та комуніка-
ційного обладнання – 34%;

– чітко визначена спрямованість відтво-
рювального процесу на досягнення ви-
сокої технологічної конкурентоспромож-
ності за рахунок наукових знань, техно-
логій та інформації;

– наявність соціально-економічної інфра-
структури, релевантної завданням зро-
стання технологічної конкурентоспро-
можності до рівня підприємств найроз-
винутіших країн світу;

– наявність технологічного й виробничого
потенціалу – матеріальних і людських ре-
сурсів, здатних забезпечити випуск конку-
рентної високотехнологічної продукції;

– значно вищі порівняно з традиційною
економікою показники економічної ефек-
тивності виробництва, більше ніж напо-
ловину досягнуті за рахунок інновацій-
них чинників.
Однією з особливостей розвитку еко-

номіки індустріально розвинених країн є
прагнення забезпечити формування та ре-
алізацію загальної інноваційної політики.
Прискорений розвиток науки і техніки поси-

лив необхідність розробки комплексних про-
гнозів національного науково-технічного
розвитку. При цьому протягом останніх років
практично в усіх країнах значно підвищи-
лась роль держави в розробці різних про-
гнозів, формуванні науково-технічних про-
грам, їхньому фінансуванні та організаційно-
му забезпеченні. Таке підвищення ролі дер-
жави в виборі пріоритетів науково-технічно-
го розвитку і прогнозованого їх забезпечен-
ня виявляється у створенні в більшості
країн спеціальних управлінських структур.

Зростання інтересу до довгострокового
науково-технічного прогнозування і визна-
чення пріоритетів у стратегічних напрямах
державної інноваційної політики зумовили
розробку відповідних програм як у галузе-
вому, так і в регіональному планах. Стра-
тегічне прогнозування стало необхідністю,
тому більшість країн періодично друкує, так
звані “білі книги”, в яких відображають
пріоритети національної інноваційної полі-
тики. Ураховуючи регіональну та галузеву
специфіку суспільного розвитку України,
доцільно було б вивчити можливість упро-
вадження так званих “білих книг” у наших
умовах. Наприклад, у “білу книгу” Тернопіль-
щини можна було б внести впровадження
інновацій у переробній промисловості,
індустрії будівельних матеріалів, туристич-
но-рекреаційну діяльність тощо.

Високі темпи розвитку науково-технічно-
го потенціалу є необхідною, але недостат-
ньою умовою інтенсивної інноваційної
діяльності. Достатня умова інноваційної
діяльності – це високий рівень інноваційної
сприйнятливості. Тактика визначення пріо-
ритетів у різних країнах ґрунтується на
національних проблемах економіки. У про-
цесі визначення цих пріоритетів розгляда-
ють різні варіанти програм наукових дослід-
жень. Наприклад, у Росії, Німеччини та ін-
ших країнах комісіями з науково-технічної та
державної політики, що складаються з
представників національних академій наук й
інших організацій, визначено найважливі-
шими сім наукових напрямів досліджень, на
розвиток яких необхідно збільшити асигну-
вання.

Організаційний механізм адаптації віт-
чизняних підприємств до європейських ви-
мог та місце в них інновацій (трансфор-
маційні аспекти) зображені на рис. 4.

Головним спонукальним механізмом роз-
витку всіх видів інновацій є конкуренція.
Крім того, існують ще деякі чинники, що
сприяють або протидіють розвитку іннова-
ційних процесів, зокрема:
– соціально-економічні: відсутність або

наявність коштів для фінансування
інноваційно-інвестиційних проектів. У
першому випадку вплив буде негатив-
ним, у другому – позитивним;
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Передумови, важелі та напрямки впровадження інновацій, реалізація державної
інноваційної політики на мікро-, максі- та мезорівнях та сферах:

Ефективне використання
інвестицій, інтелектуальної

власності

Упровадження новітніх
технологій і техніки

Активізація маркетингу,
інновацій

Найважливіші управлінські компоненти та засоби реалізації інноваційної політики

Організація навчальних, упровадження наукових, конструкторських, технологічних
тощо процесів з інноваційної політики в європейському контексті

Організація ринку
інновацій

Упровадження
антикризового управління

Удосконалення управління
процесами розробки й освоєння
виробництва нової продукції

Рис. 4. Організаційний механізм адаптації вітчизняних підприємств до європейських вимог та місце
в них інновацій (трансформаційні аспекти)

– технологічні: недостатній розвиток ма-
теріальної та науково-технічної бази
(впливає негативно);

– політичні, правові: обмеження антимо-
нопольного, податкового, патентно-лі-
цензійного характеру (впливає негатив-
но); законодавче заохочення та держав-
на підтримка інновацій (впливає пози-
тивно);

– організаційно-управлінські: незмінні ор-
ганізаційні структури, невиправдана
централізація, авторитарний стиль керів-
ництва, жорстке планування, орієнтуван-
ня лише на традиційні ринки (впливають
негативно); гнучкість організаційних струк-
тур, демократичний стиль керівництва,
можливість самостійного корегування
запланованих рішень, достатня автоно-
мія, переважно горизонтальне інформа-
ційне забезпечення (впливають пози-
тивно);

– соціально-психологічні та культурні: опір
змінам у зв’язку з можливістю зміни ста-
тусу та необхідністю пошуку нової або
перебудови традиційної роботи, зміни
усталених способів діяльності та сте-
реотипів поведінки, побоювання пока-
рань за можливі невдачі (впливають не-
гативно); позитивно: моральне заохо-
чення, громадське визнання, створення
умов для творчої праці, сприятливий
клімат у трудовому колективі (вплива-
ють позитивно).
Виходячи з територіальної, галузевої та

структурної неоднорідності науково-технічного
потенціалу України, як відомо, на етапі ста-
новлення ринкових відносин можна рекомен-
дувати такі моделі інноваційного розвитку:

1) “активної дифузії інновацій”, яка ха-
рактеризується взаємодією уряду з науко-
вими установами, ВНЗ, підприємствами й
організаціями. Головне завдання науки –

розробка нових засобів застосування наяв-
них вітчизняних і зарубіжних технологій. Пе-
ревага цієї моделі полягає в тому, що пере-
дову технологію можна швидко впровадити.
Цю модель раціонально використовувати
для широкомасштабного проведення кон-
версії. Реалізація її дасть змогу суттєво по-
ліпшити якість науково-технічного потенціа-
лу України за мінімальних ресурсних витрат;

2) “державної підтримки інноваційних
форм”, що орієнтована на державну під-
тримку будь-яких національних галузевих чи
регіональних інноваційних структур у виході
з наукоємною продукцією на світовий ринок.
До виходу на світовий ринок інноваційні
структури обов’язково проходять період ак-
тивного розвитку й завоювання внутрішньо-
го ринку. Для того, щоб випускати дешеву
продукцію вищої якості, повинні застосову-
ватися прогресивні технології виробництва.
Основна мета уряду щодо розвитку цієї мо-
делі полягає у сприянні нарощуванню нау-
ково-технічного потенціалу в системі міжна-
родної ринкової економіки. Ця модель є
найефективнішою на етапі вирівнювання
науково-технічних потенціалів України й
розвинених країн світу;

3) “локального інноваційного середови-
ща” на зразок “наукових парків”, “технопо-
лісів”, а в Україні – “територіальних науково-
технічних центрів”, що характеризується
концентрацією на певній території науково-
го, освітнього, виробничого, фінансового по-
тенціалів, об’єднаних єдиним процесом тех-
нологічного розвитку. Як результат погод-
женої дії всіх цих елементів складається
мережа взаємозв’язків з дуже високим рів-
нем децентралізації та самоорганізації. Ця
модель ефективна для розвитку науки та
високих технологій, однак потребує від сус-
пільства певної відкритості для інновацій.
Можливості реалізації її в Україні нині обме-
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жені кількома великими науковими центрами.
Найдоцільнішою для цієї моделі є розробка
нових матеріалів, зварювального виробниц-
тва, електронної техніки і біотехнологій;

4) “міжгалузевих наукових технічних комп-
лексів” (далі – МНТК), які можуть стати інно-
ваційною системою за умови генерації всіх
характерних для моделі “локальне іннова-
ційне середовище” чинників. МНТК, що діють
в Україні, мають значний науковий виробни-
чий потенціал. Однак відсутність інших не-
обхідних елементів ускладнює можливість
реалізації цієї моделі науково-технічного роз-
витку. Деякі труднощі пов’язані з невідпра-
цьованістю міждержавних відносин з країнами
як близького, так і далекого зарубіжжя. Усу-
нення цих труднощів не пов’язане з велики-
ми витратами національних ресурсів, тому
на сучасному етапі цю модель в науково-
технічному розвитку України використовува-
ти вигідно;

5) модель СНД, заснована на науково-
технічному співробітництві між державами,
підприємствами та організаціями країн СНД
за спільними програмами, комерційними
замовленнями на науково-технічну про-
дукцію, що передбачають взаємовигідний
обмін науково-технічною інформацією тощо.
Ураховуючи тісні науково-технічні та еко-
номічні зв’язки, що історично склалися між
країнами – колишніми республіками СРСР,
доцільно зберегти більшість з них на новій
основі. Частка моделі в системі інших моде-
лей науково-технічного розвитку може ста-
новити 10–30%;

6) “світового співробітництва”, орієнтована
на активну участь України в міжнародному
науково-технічному співробітництві та ши-
рокому обміні науковими результатами й
новими технологіями. Реалізація цієї моделі
передбачає радикальне поліпшення якості
вітчизняного наукового потенціалу та орієн-
тацію на пріоритетний розвиток співробітни-
цтва із сусідніми державами та науковими
центрами української діаспори [15].

Необхідно погодитись, що державна по-
літика України має орієнтуватися на різні
моделі інноваційного розвитку залежно від
стану науково-технічного потенціалу і кон-
кретних проблем, що постають як перед
суспільством, так і безпосередньо перед
підприємствами, але всі вони повинні бути
скеровані на вимоги цивілізованого світу, на
європейські стандарти.

Ці та інші обставини зумовлюють не-
обхідність розробки відповідної скоордино-
ваної в галузевому та регіональному планах
інноваційної стратегії на мікро-, мезо- та
макрорівнях. Загалом на практиці слід брати
до уваги такі види інноваційних стратегій
підприємства:
– традиційна (прагнення лише до підви-

щення якості виробів, що в довгостро-

ковій перспективі є гарантією відста-
вання підприємства спершу в техніко-
технологічному, а потім і в економічному
аспектах);

– опортуністська (коли зусилля підприєм-
ства спрямовані на пошук такого виду
продукції, який не потребує особливих
витрат на дослідження й розробку, але
дає виробнику змогу впродовж певного
періоду одноособово бути присутнім на
ринку. Пошук і використання таких ніш
ґрунтуються на глибокому знанні ринко-
вої ситуації, високому рівні техніко-техно-
логічного розвитку й великих адаптацій-
них здатностях підприємства, що, однак,
не виключає високого рівня ризику швид-
кої втрати монопольного становища);

– імітаційна (набуття нової технології шля-
хом закупівлі ліцензій в інших). Це де-
шевше й надійніше, ніж власні розробки
та витрати на нові винаходи. Така стра-
тегія достатньо успішна, проте для ос-
воєння оригінального продукту розумової
праці, що створює монопольну ситуацію,
потрібна висока кваліфікація фахівців і
постійна підтримка досягнутого рівня);

– оборонна (це витратомістка стратегія
щодо підвищення технічного рівня ви-
робництва, впровадження досліджень і
розробок якої не претендує на провідні
позиції в певній галузі, а полягає в тому,
щоб не відставати від інших у техніко-
технологічному розвитку);

– залежна (коли дрібні підприємства ви-
конують замовлення більших щодо ви-
робництва нового продукту або вироб-
ничого методу);

– наступальна (ця стратегія полягає в за-
воюванні першого місця на ринку. Вона
потребує наявності фахівців високої ква-
ліфікації, проведення великої організа-
торської роботи, проте має низку пере-
ваг) [6].

IV. Висновки
Таким чином, інноватика промислових

підприємств справді може бути основою
підвищення конкурентоспроможності її про-
дукції на вітчизняному та міжнародному
ринках, у тому числі й у ЄС, за умови ком-
плексної реалізації адаптивно-трансформа-
ційних процесів наявних методичних та про-
грамно-цільових підходів.

Програмно-цільовий підхід (метод) ре-
алізується в цільових комплексних наукових
програмах, що дають змогу найбільш ефек-
тивно вирішувати завдання зі створення та
освоєння нової продукції, енерго- та ресур-
созбережних технологій тощо. Розробка та
реалізація цільових комплексних програм
потребують виконання певної сукупності ро-
біт, їх послідовності, фінансування, інвесту-
вання тощо.
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В Україні немає єдиної цілісної методики
розробки й регулювання інноваційної діяль-
ності за допомогою цільових комплексних
програм. Пропонована власна комплексна
методика розробки комплексних інновацій-
них програм враховує:

1) оцінювання й вибір наукової пробле-
ми для програмного вирішення;

2) кон’юнктуру ринку;
3) формування комплексу цілей;
4) розробку програми;
5) визначення організаційно-економічного

механізму управління програмою.
Запропонована методика забезпечить

якісну і своєчасну розробку ЦКІП та її функ-
ціонування. При тому необхідно пам’ятати,
що реалізація інноваційного розвитку про-
мислових підприємств в умовах нестабільної
економіки неможлива без залучення інвес-
тицій. Тим часом тенденції інвестиційного
процесу свідчать, що в Україні недостатньо
розвинуті венчурні капіталовкладення. Мало
залучаються кредити банків через їх високу
вартість. Через відсутність сприятливого
клімату наявне недостатнє залучення іно-
земних та вітчизняних інвесторів. Бюджетні
кошти держава використовує на соціальні
потреби та для реалізації національних,
державних програм (добудови ядерних ре-
акторів АС, дотації вугільної промисловості,
розробку Чорноморського газового родови-
ща тощо). Власні кошти підприємства вико-
ристовують для підтримки виробництва, а
на впровадження інновацій їх не вистачає.

На основі вивчення досвіду індустріально
розвинених країн запропоновано концентру-
вати інвестиції на: інноваційно активних
підприємствах, створенні венчурних фірм
(фондів), удосконаленні інноваційно-інвес-
тиційної політики держави.
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Андрушкив Б.Н., Кирич Н.Б., Погайдак О.Б., Мельник Л.Н. Инновационно-технологическое
реформирование промышленных предприятий – основа повышения их конкурентоспо-
собности (Европейские акценты)

В статье рассмотрены пути повышения эффективности промышленного производства
за счет инновационно-управленческих факторов, применения средств модернизации произ-
водственно-технологических процессов и инновационно-научного управления. Установлено,
что одним из наиболее приемлемых методов оценки стабильности функционирования пред-
приятий с точки зрения эффективности использования экономических, энергетических,
трудовых и других ресурсов в контексте европейских требований является не только инно-
вационные средства, но и семиотика определения экономической стратегии развития пред-
приятия. Предложены организационный механизм адаптации отечественных предприятий к
европейским требованиям, организационные составляющие процесса формирования инно-
вационной стратегии.

Ключевые слова: инновации, инновационная политика, промышленные предприятия,
стратегия, хозяйственная деятельность, трансформационное общество, Европейский Союз.

Andrushkiv B., Kykych N., Pogaidak O., Melnyk L. Innovation and technological reform of
the industrial enterprises – the basis of improving their competitiveness (European focus)

Scientific research is devoted to innovation – one of the most vital areas of national industry. In this
article, based on analysis of existing literature and industry experience, revealed problems of
innovation. Research carried out in conditions of transformation of the economy post-totalitarian
society.

Ways of improving the efficiency of industrial production through innovation and management
factors, application of the modernization of production and manufacturing processes and innovative
are researched. Established that one of the most suitable methods for assessing sustainability of the
business in terms of efficient use of economic, energy, labor and other resources in the context of
European requirements are not only mentioned innovative tools but also the semiotic definition and
economic development strategy. An organizational mechanism of national enterprises adaptation to
European requirements and organizational components of the process of forming innovation strategy
are suggested.

It was determined that the implementation of innovative measures should be done taking into
account not only the innovative potential of enterprises, but also state under what is proposed to
realize the effective use of the aggregate resources in the industry chain: Education – Science –
Production – Implementation – Consumption.

This article formulates four variants innovation policy: “technology push”, “market pull”, “social
orientation”, “policy that changes in the economic structure of the economic mechanism” to ensure the
effectiveness of measures for innovation.

The necessity of developing comprehensive forecasts of national science and technology
development to ensure the rapid development of science and technology is proved.

Based on territorial, sectoral and structural heterogeneity of scientific and technological potential of
Ukraine, at the stage of market economy offered such innovative models: “active diffusion of
innovation”, “innovative forms of government support”, “local innovation environment” like “science
parks” “Technopolis”, and in Ukraine – “regional R&D centers” “interbranch scientific technical
systems”, model of the CIS, “global cooperation”.

Key words: innovation, innovation policy, industries, strategy, business activities, transformational
society, the European Union.


