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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

ВВП – Валовий внутрішній продукт. 
ВДВ – Валова додана вартість. 
ЄС – Європейський Союз. 
МАЕ – Міжнародне агентство з енергетики. 
МБРР – Міжнародний банк реконструкції та розвитку. 
МВФ – Міжнародний валютний фонд. 
НДДКР – Науково-дослідні та дослідно-конструкторські ро-

боти / розробки. 
НІС – Національна(і) інноваційна(і) система(и). 
НПЗ – Нафтопереробний завод. 
НТП – Науково-технічний прогрес. 
ОЕСР – Організація економічного співробітництва і розвит-

ку. 
ПЕК – Паливно-енергетичний комплекс. 
ПЕР – Паливно-енергетичні ресурси. 
ПКС – Паритет купівельної спроможності. 
СА – Стратегічний(і) альянс(и). 
СОТ – Світова організація торгівлі. 
ТВК – Територіально-виробничі комплекси. 
ТНК – Транснаціональна(і) корпорація(ї). 
ТУ – Технологічний(і) уклад(и) 
у.п. – Умовне(ого) паливо(а). 
ФПГ – Фінансово-промислова(і) група(и). 
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ПЕРЕДМОВА 

У сучасній високотехнологічній та динамічній економіці ін-
новації виступають основою забезпечення для країн, що ними во-
лодіють, передових позицій у цивілізаційному розвитку і високих 
соціальних стандартів життя громадян. Основна частина іннова-
цій втілюється у промисловому виробництві й направлена на йо-
го технологічну та організаційну модернізацію, підвищення про-
дуктивності праці й рівня доходів працівників, підтримування 
високої конкурентоспроможності господарюючих суб’єктів. 
Проблемам інновацій, інноваційної діяльності, інноваційної полі-
тики, структурних трансформацій під впливом НТП присвячено 
велику кількість наукових праць як зарубіжних, так і вітчизняних 
учених. Слід зауважити, що їх переважна більшість присвячува-
лася лише технологічним інноваціям, тоді як на інновації органі-
заційні та інституціональні дослідники почали звертати увагу 
лише останнім часом. Мало враховувалася обставина, що іннова-
ції різних видів тісно взаємопов’язані, взаємозалежні й не можуть 
здійснюватися автономно один від одного. Наприклад, відсут-
ність відповідних організаційних чи інституціональних інновацій 
не спонукатиме до інноваційно-технологічних і структурних змін 
у виробництві, у свою чергу рівень якості та прогресивності тех-
нологічних інновацій визначатиме масштаби організаційних та 
інституціональних перетворень в економіці та суспільстві. 

Промисловість виступає не лише споживачем більшості ви-
дів інновацій, але й їх продуцентом, тому закономірно виникає 
зв’язок між станом розвитку промислового виробництва, особли-
востями відтворення у ньому та характером і напрямами іннова-
ційних процесів в економіці, що, зрештою, відбивається на її 
структурі.  

Здатність промисловості досягати певних цілей суспільного 
розвитку пов’язується зі станом, якістю та складом промислового 
потенціалу, який є в країні. Тому метою цієї монографії є розши-
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рення теоретичних уявлень, методологічних підходів, практич-
них механізмів і політики формування промислового потенціалу, 
оцінка його інноваційно-технологічного рівня у взаємозв’язку з 
ефективністю виробництва та перспективами структурних пе-
ретворень у галузі, визначення напрямів стимулювання іннова-
ційної діяльності промислових підприємств та її інфраструкту-
рного забезпечення, орієнтирів прогресивних організаційних пе-
ретворень у національному господарстві, спрямованих на конце-
нтрацію ресурсів і посилення взаємозв’язку між інноваційною та 
виробничою сферою, обґрунтування потреби, напрямів та ефек-
тивності використання інвестиційних ресурсів для забезпечення 
структурно-інноваційних трансформацій у промисловості. 

Монографія складається з п’яти розділів, які логічно взає-
мопов’язані й послідовно розкривають поставлену мету, а в ціло-
му дають всебічне уявлення щодо розв’язання проблем і визна-
чення перспектив структурно-інноваційних трансформацій в 
промисловому комплексі України. 

До останнього часу економічною наукою не надано вичерп-
ної відповіді щодо змісту категорії «промисловий потенціал». 
Найчастіше потенціал асоціюється з певною сукупністю ресурсів, 
тобто він має ресурсну природу. Звичайно, ресурси (у класично-
му розумінні) виступають важливою умовою функціонування 
промисловості, проте далеко не єдиною і найважливішою. Ресур-
сний підхід є досить обмеженим і однобічним, тому він не повні-
стю розкриває зміст промислового потенціалу. Очевидно, що, 
крім ресурсів, функціонування промисловості визначається ря-
дом інших чинників. Так, промислова діяльність суб’єктів завжди 
здійснюється у певному інституціональному середовищі, сфор-
мованому в країні. Промисловість є доволі неоднорідною з точки 
зору підходів до організації виробничих процесів і ступеня інтег-
рації виробництва. Якість промислового виробництва чималою 
мірою залежить від якості технологій, які у ньому використову-
ються, а також від промислової політики держави. У зв’язку з цим 
у першому розділі книги робиться спроба об’єднати наведені 
чинники й по-новому подивитись на змістовне наповнення про-
мислового потенціалу як економічної категорії, проаналізувати 
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основні підходи та механізми промислової політики щодо його 
формування, оцінити наявний стан промисловості й чинники, що 
визначають рівень її конкурентоспроможності на світових рин-
ках. 

Визнається, що економічний розвиток неможливий без нау-
ково-технічних досягнень або без технологічних інновацій, поява 
нових видів яких може швидко і докорінно змінити наявну струк-
туру економіки, надати їй нового поштовху для розвитку. Проте 
наші уявлення щодо інноваційних процесів та їх впливу на еко-
номіку ще недостатні, й проблеми оцінки як рівня інноваційності 
промисловості, так і ефективності технологічних інновацій зали-
шаються актуальними як для наукового пошуку, так і для прак-
тичного використання. Зараз технологічна інноваційність оціню-
ється майже за трьомастами показниками, що, цілком зрозуміло, 
не може дати якісної картини інноваційного розвитку промисло-
вості через розпилення уваги дослідників серед великої сукупно-
сті показників.  

Структурна політика держави має враховувати вплив інно-
ваційного чинника та можливості інноваційної сфери у подоланні 
структурних диспропорцій. Структурну стратегію необхідно роз-
робляти з позицій вимог суспільства до економіки майбутнього, а 
також бачення ролі і місця України у складі світової економічної 
системи. Тому слід визначатися з економічними "лідерами" − ти-
ми галузями та видами діяльності, яким необхідно віддавати пе-
ревагу та преференції у трансформаційних перетвореннях. Також 
доцільно зважати на обставину, що вдосконалення галузевої 
структури промисловості не може вирішуватися з "нуля", тобто 
через повну ліквідацію існуючих потужностей та створення су-
часних виробництв, а тому є проблема створення "нового" виро-
бництва на "старій" технологічній базі. Звідси випливає потреба у 
подальших дослідженнях і науковому обґрунтуванні проблеми 
структурування промислового виробництва за технологічними 
рівнями. Поширений підхід до оцінки технологічного рівня виро-
бництва на основі його поділу на технологічні уклади з ряду при-
чин виявляється малопридатним для розробки оперативних рі-
шень щодо подальшої розбудови тих чи інших видів промислової 
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діяльності. Пропозиції щодо оцінки рівня технологічної іннова-
ційності, вибору стратегії структурних зрушень, структуру-
вання промислового виробництва за технологічними ознаками 
подаються у другому розділі монографії. 

Будь-які інновації є результатом інтелектуальної праці одні-
єї людини або частіше групи людей, що займаються науково-
дослідною діяльністю, спеціально спрямованою на отримання 
нових знань, матеріалів, продуктів. Тому, не викликає сумніву, 
що від організації науково-дослідної діяльності, від уміння ви-
явити і використати творчий потенціал співробітників, у кінце-
вому підсумку залежатиме якість і кількість інноваційної проду-
кції. Природно, що швидкі темпи науково-технічного прогресу не 
можуть не відбиватися на змінах у формах організації науково-
дослідної діяльності, що можна пов’язати із постійним зростан-
ням технічної складності нових продуктів. Зв’язок між темпами 
науково-технічного прогресу та рівнем організації науково-
дослідної діяльності є двостороннім, тобто з одного боку, від 
форм організації науково-дослідницької діяльності залежать тем-
пи НТП, а з іншого – НТП є стимулом для трансформацій цих 
форм. Загальний вектор таких трансформацій спрямований на 
якомога повніше використання інтелектуального потенціалу 
співробітників, створення умов для його підвищення. В Україні 
стан науково-дослідної діяльності на вітчизняних підприємствах 
є критичним, що не в останню чергу слід пов’язувати із формою 
їх організації, а також зі ставленням менеджменту підприємств до 
цієї діяльності як такої. Традиційно науково-дослідна діяльність 
на вітчизняних підприємствах організована на принципах жорс-
токої централізації управління, що пригнічує творчу ініціативу 
співробітників й відповідно – робить мізерними шанси отримати 
від них нові оригінальні перспективні ідеї. Крім того у науковій 
сфері відбувається розукрупнення науково-інноваційних струк-
тур на фоні зростання їх загальної кількості, що і без того розпо-
рошує обмежені ресурси, виділені на наукові дослідження, й не 
дозволяє здійснювати масштабні НДДКР. Отже, існує проблема 
створення нових організаційних форм науково-дослідної діяльно-
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сті, що дозволяли б, з одного боку, активізувати творчий потенці-
ал співробітників, а з іншого – винаходити потрібні ресурси. 

Прогресивні організаційні форми науково-дослідної діяль-
ності виступають так би мовити внутрішніми чинниками її ефек-
тивності. Зовнішнім чинником є розвиненість інноваційної ін-
фраструктури в країні. Натомість, категорія інноваційної інфра-
структури не отримала достатнього обґрунтування навіть у тео-
ретичному плані. Її зміст трактується здебільшого в контексті за-
гальної економічної або промислової інфраструктури без ураху-
вання особливостей інноваційного процесу як уособлення творчої 
інтелектуальної праці. У вітчизняній практиці недостатньо вико-
ристовується світовий досвід інфраструктурної підтримки інно-
ваційної діяльності, а її організаційні форми мають спрощений 
склад і представлені лише окремими типами інноваційних інсти-
тутів. Враховуючи ці обставини, у третьому розділі книги обґру-
нтовані напрями реформування організаційних форм науково-
дослідної діяльності на вітчизняних підприємствах, умови під-
вищення творчої активності персоналу, підходи до визначення 
змісту інноваційної інфраструктури за різними критеріями, на-
прями її розбудови у вітчизняній економіці. 

Організаційний устрій економіки значною мірою визначає її 
спроможність генерувати технологічні інновації та забезпечувати 
масштабне переструктурування виробництва. На жаль, в Україні 
як у теоретичному, так і в практичному плані проблема підви-
щення ефективності організаційного устрою віднесена до розряду 
другорядних. Основними рисами сучасних організаційних пере-
творень у світі є концентрація ресурсів, вертикальна й горизонта-
льна інтеграція та збільшення капіталізації бізнесу, розширення 
географії виробництва і збуту, підвищення спеціалізації (дедиве-
рсифікація) з передачею другорядних функцій іншим (спеціалізо-
ваним) компаніям, перенесенням виробництва у менш розвинені 
країни з більш дешевими традиційними ресурсами, зосередження 
основної уваги на розробках нових технологій і продуктів. Осно-
вними формами організаційних перетворень у сфері великого бі-
знесу стали злиття і поглинання з утворенням надпотужних 
транснаціональних компаній, стратегічних альянсів і партнерств 
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між ними, у сфері малого та середнього бізнесу – утворення регі-
ональних кластерів, у частині поглиблення співробітництва між 
великим, середнім і малим бізнесом – використання аутсорсингу 
та франчайзингу. Тенденції організаційного розвитку вітчизняної 
економіки в останні десятиліття протилежні тим, що відбувають-
ся в світі, більше того, вони сформувалися внаслідок свідомої 
державної політики, спрямованої на безумовне розукрупнення 
виробництва під гаслами лібералізації та змін форм власності в 
економіці, боротьби з монополізмом, віддання переваги розвитку 
малого бізнесу порівняно з великим. Це особливо негативно по-
значилося на спроможності забезпечити задекларовану іннова-
ційну спрямованість розвитку, оскільки наука опинилася ще далі 
від виробництва, а ресурси останнього стали занадто мізерними, 
щоб використовувати їх на науково-дослідницьку діяльність. От-
же, існує серйозна проблема приведення організаційного устрою 
вітчизняної економіки відповідно до світових тенденцій. Основні 
підходи і рекомендації авторів щодо розв’язання цієї проблеми, 
пропонуються у четвертому розділі книги. 

На сьогодні не існує об’єктивних оцінок потреби у фінансо-
вих ресурсах, необхідних для забезпечення інноваційного розви-
тку та структурної перебудови, оскільки, по-перше немає відпо-
віді на питання, якою ми хочемо бачити власну економіку, а по-
друге, відсутня методологія обрахунку потрібних обсягів ресур-
сів на макрорівні. Галузева структура інвестицій погіршується, 
перевага в інвестуванні віддається низькотехнологічним капіта-
ломістким галузям первинної обробки, перелив інвестиційних ре-
сурсів у прогресивні інвестиційно-утворюючі галузі обробної 
промисловості практично не відбувається. У структурі джерел ін-
вестування різко скоротилась питома вага державних капіталовк-
ладень і основним джерелом стали кошти підприємств – аморти-
зація та чистий прибуток. Використання бюджетних коштів на 
виконання державних галузевих програм неефективне, вони на-
правляються на вирішення поточних питань і лише незначна їх 
частка – на капітальні інвестиції. Через відсутність зваженої амо-
ртизаційної політики створилася значна різниця між рівнем зносу 
основних засобів і обсягом нарахованої амортизації, намітилась 
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тенденція до зниження частки амортизації в операційних витра-
тах на виробництво, амортизаційні відрахування використову-
ються для покриття різних поточних потреб підприємств. Чистий 
прибуток підприємств майже не використовується на інвестицій-
ні потреби через незадовільний фінансовий стан значної кількості 
суб’єктів господарювання. Широка участь банків в інвестиційно-
му процесі стримується їх низькою капіталізацією й дорожнечею 
вітчизняного ринку кредитів. Отже, проблема інвестиційного за-
безпечення вітчизняної економіки залишається відкритою як з 
точки зору визначення обсягів необхідних ресурсів, так і їх ефек-
тивного використання та винайдення додаткових резервів для 
збільшення у разі потреби. У п’ятому розділі книги автори про-
понують свої шляхи розв’язання цієї проблеми. 

Монографія підготовлена науковцями відділу конкурентної 
політики та прогнозування промислового потенціалу ДУ «Інсти-
тут економіки та прогнозування НАН України» за підсумками 
виконання у 2006 р. наукового проекту «Інноваційне забезпечен-
ня структурного реформування промисловості України» (держ. 
реєстр. № 0106U005068) у рамках комплексної програми науко-
вих досліджень НАН України «Соціально-економічні і гуманіта-
рні чинники інноваційного розвитку України». 

Автори висловлюють щиру вдячність і шану рецензентам 
цієї монографії доктору економічних наук, проф. Л.І. Федуловій, 
академіку НАН України О.М. Алимову, доктору наук з держав-
ного управління, проф. С.О. Білій, кандидатам економічних наук 
В.В. Зимовцю та В.Е. Ліру за приділену авторам увагу та вислов-
лені цінні зауваження й побажання щодо поліпшення змісту ру-
копису. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В современной высокотехнологической и динамичной эко-
номике инновации выступают основой, обеспечивающей стра-
нам, которые ими владеют, передовые позиции в мировом разви-
тии и высокие социальные стандарты жизни граждан. Большая 
часть инноваций воплощается в промышленном производстве и 
направлена на его технологическую и организационную модер-
низацию, повышение производительности труда и доходов ра-
ботников, поддержание высокой конкурентоспособности хозяй-
ствующих субъектов. Проблемам инноваций, инновационной 
деятельности, инновационной политики, структурных трансфор-
маций под воздействием НТП посвящено большое количество 
научных трудов как зарубежных, так и отечественных ученых. 
Следует заметить, что их подавляющее большинство было по-
священо технологическим инновациям, тогда как на инновации 
организационные и институциональные исследователи начали 
обращать внимание только с недавних пор. Не учитывалось об-
стоятельство, что разные формы инноваций тесно взаимосвязаны, 
взаимозависимы и не могут осуществляться автономно друг от 
друга. Например, при отсутствии соответствующих организаци-
онных или институциональных инноваций не следует рассчиты-
вать на инновационно-технологические и структурные изменени-
ям в производстве, в свою очередь качество и прогрессивность 
технологических инноваций будет определять масштабы органи-
зационных и институциональных преобразований в экономике и 
обществе. 

Промышленность выступает не только потребителем боль-
шинства видов инноваций, но и их продуцентом, поэтому зако-
номерно возникает связь между состоянием развития промыш-
ленного производства, особенностями воспроизводства в нем, а 
также характером и направлениями инновационных процессов в 
экономике, что, в конце концов, отражается на ее структуре. 

Способность промышленности достигать определенных це-
лей общественного развития зависит от состояния, качества и со-
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става промышленного потенциала, которым располагает государ-
ство. Поэтому целью этой монографии является расширение 
теоретических взглядов, методологических подходов, практиче-
ских механизмов и политики формирования промышленного по-
тенциала, оценка его инновационно-технологического уровня во 
взаимосвязи с эффективностью производства и перспективами 
структурных преобразований в отрасли, определение рычагов 
стимулирования инновационной деятельности промышленных 
предприятий и их инфраструктурного обеспечения, ориентиров 
прогрессивных организационных преобразований в национальном 
хозяйстве, направленных на концентрацию ресурсов и усиление 
взаимосвязи между инновационной и производственной сферой, 
обоснование потребностей, направлений и эффективности ис-
пользования инвестиционных ресурсов для обеспечения струк-
турно-инновационных трансформаций в промышленности. 

Монография состоит из пяти разделов, которые логически 
взаимосвязаны и последовательно раскрывают поставленную 
цель, а в целом дают всестороннее представление по решению 
проблемы и определению перспектив структурно-
инновационных трансформаций в промышленном комплексе Ук-
раины. 

До настоящего времени экономической наукой не найден 
исчерпывающий ответ относительно содержания категории 
«промышленный потенциал». Чаще всего потенциал ассоцииру-
ется с определенной совокупностью ресурсов, т.е. он имеет ре-
сурсную природу. Конечно, ресурсы (в классическом понимании) 
выступают важным условием функционирования промышленно-
сти, тем не менее, далеко не единственным и важнейшим. Ре-
сурсный подход достаточно ограничен и односторонен, поэтому 
он не полностью раскрывает содержание промышленного потен-
циала. Очевидно, что, кроме ресурсов, функционирование про-
мышленности определяется рядом других факторов. Так, про-
мышленная деятельность субъектов всегда осуществляется в оп-
ределенном институциональном поле, которое формирует госу-
дарство и его население. Промышленность есть весьма неодно-
родной с точки зрения подходов к организации производствен-
ных процессов и степени интеграции производства. Качество 
промышленного производства в немалой степени зависит от ка-

 17



 

чества технологий, которые в нем используются, а также от про-
мышленной политики государства. В связи с этим в первом раз-
деле книги сделана попытка объединить приведенные факторы и 
по-новому посмотреть на содержательное наполнение промыш-
ленного потенциала как экономической категории, проанализи-
ровать основные подходы и механизмы промышленной политики 
его формирования, оценить текущее состояние промышленно-
сти и факторы, которые определяют уровень ее конкуренто-
способности на мировых рынках. 

Признано, что экономическое развитие невозможно без на-
учно-технических достижений или без технологических иннова-
ций, появление новых видов которых может быстро и коренным 
образом изменить имеющуюся структуру экономики, придать ей 
новых импульсов для развития. Тем не менее, наши представле-
ния относительно инновационных процессов и их влияния на 
экономику еще недостаточны, и проблемы оценки как уровня ин-
новационности промышленности, так и эффективности техноло-
гических инноваций остаются актуальными как для научного по-
иска, так и для практического использования. Сейчас технологи-
ческая инновационность оценивается почти по тремстам показа-
телям, которые, совершенно очевидно, не могут дать качествен-
ной картины инновационного развития промышленности из-за 
распыления внимания исследователей среди большого количест-
ва показателей. 

Структурная политика государства должна учитывать влия-
ние инновационного фактора и возможности инновационной 
сферы в преодолении структурных диспропорций. Структурную 
стратегию необходимо разрабатывать исходя из требований об-
щества к экономике будущего, а также видения роли и места Ук-
раины в составе мировой экономической системы. Поэтому сле-
дует определиться с экономическими "лидерами" − теми отрас-
лями и видами деятельности, которые более предпочтительны и 
заслуживают преференций в трансформационных преобразова-
ниях. Также целесообразно учитывать то обстоятельство, что 
усовершенствование отраслевой структуры промышленности не 
может решаться с "нуля", т.е. через полную ликвидацию сущест-
вующих мощностей и создание современных производств, в свя-
зи с чем возникают сложности с созданием "нового" производст-
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ва на "старой" технологической базе. Отсюда вытекает потреб-
ность в дальнейших исследованиях и научном обосновании про-
блемы структурирования промышленного производства по тех-
нологическим уровням. Распространенный подход к оценке тех-
нологического уровня производства на основе его деления на тех-
нологические уклады по ряду причин оказывается малопригод-
ным для разработки оперативных решений относительно даль-
нейшего развития тех или иных видов промышленной деятельно-
сти. Предложения по оценке уровня технологической инноваци-
онности, выбору стратегии структурных сдвигов, структури-
рованию промышленного производства по технологическим при-
знакам приведены во втором разделе монографии. 

Всевозможные инновации являются результатом интеллек-
туального труда одного человека или чаще группы людей, кото-
рые занимаются научно-исследовательской деятельностью, спе-
циально направленной на получение новых знаний, материалов, 
продуктов. Поэтому, не вызывает сомнения, что от организации 
научно-исследовательской деятельности, от умения выявить и 
использовать творческий потенциал сотрудников, в конечном 
итоге будет зависеть качество и количество инновационной про-
дукции. Естественно, что быстрые темпы научно-технического 
прогресса не могут не отражаться на изменениях в формах орга-
низации научно-исследовательской деятельности, что может 
быть связано с постоянным ростом технической сложности но-
вых продуктов. Связь между темпами научно-технического про-
гресса и уровнем организации научно-исследовательской дея-
тельности двусторонняя, т.е. с одной стороны, от форм организа-
ции научно-исследовательской деятельности зависят темпы НТП, 
а с другой – НТП является стимулом для трансформаций этих 
форм. Общий вектор таких трансформаций направлен на более 
полное использование интеллектуального потенциала сотрудни-
ков, создание условий для его повышения. В Украине состояние 
научно-исследовательской деятельности на отечественных пред-
приятиях критическое, что не в последнюю очередь следует свя-
зывать с формой их организации, а также с отношением менедж-
мента предприятий к этой деятельности как таковой. Традицион-
но научно-исследовательская деятельность на отечественных 
предприятиях организовывается на принципах жестокой центра-
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лизации управления, которое угнетает творческую инициативу 
сотрудников и соответственно – делает мизерными шансы полу-
чить от них новые оригинальные перспективные идеи. Кроме то-
го, в научной сфере происходит разукрупнение научно-
инновационных структур на фоне роста их общего количества, 
что распыляет ограниченные ресурсы, выделенные на научные 
исследования, и не позволяет осуществлять масштабные НИОКР. 
Итак, существует проблема создания новых организационных 
форм научно-исследовательской деятельности, которые позволя-
ли бы, с одной стороны, активизировать творческий потенциал 
сотрудников, а с другой – изыскивать нужные ресурсы. 

Прогрессивные организационные формы научно-
исследовательской деятельности выступают, так сказать, внут-
ренними факторами ее эффективности. Внешним фактором явля-
ется развитость инновационной инфраструктуры в стране. Вместе 
с тем, категория инновационной инфраструктуры не получила 
достаточного обоснования даже в теоретическом плане. Ее со-
держание трактуется в большей степени в контексте общей эко-
номической или промышленной инфраструктуры без учета осо-
бенностей инновационного процесса как олицетворения творче-
ского интеллектуального труда. В отечественной практике недос-
таточно используется мировой опыт инфраструктурной поддерж-
ки инновационной деятельности, а ее организационные формы 
имеют упрощенный состав и представлены лишь отдельными ти-
пами инновационных институтов. Учитывая эти обстоятельства, 
в третьем разделе книги обоснованы направления реформирова-
ния организационных форм научно-исследовательской деятель-
ности на отечественных предприятиях, условия повышения 
творческой активности персонала, подходы к определению со-
держания инновационной инфраструктуры по различным кри-
териям, направления ее развития в отечественной экономике. 

Организационное устройство экономики в значительной 
мере определяет ее способность генерировать технологические 
инновации и обеспечивать масштабное переструктурирование 
производства. К сожалению, в Украине, как в теоретическом, так 
и в практическом плане проблема повышения эффективности ор-
ганизационного устройства отнесена к второстепенным. Основ-
ными чертами современных организационных преобразований в 
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мире являются концентрация ресурсов, вертикальная и горизон-
тальная интеграция и увеличение капитализации бизнеса, расши-
рение географии производства и сбыта, повышение специализа-
ции (дедиверсификация) с передачей второстепенных функций 
другим (специализированным) компаниям, перенесением произ-
водства в менее развитые страны с более дешевыми традицион-
ными ресурсами, сосредоточение основного внимания на разра-
ботках новых технологий и продуктов. Основными формами ор-
ганизационных преобразований в сфере большого бизнеса стали 
слияния и поглощения с образованием сверхмощных трансна-
циональных компаний, стратегических альянсов и партнерств 
между ними, в сфере малого и среднего бизнеса – образование 
региональных кластеров, в области углубления сотрудничества 
между большим, средним и малым бизнесом – использование 
аутсорсинга и франчайзинга. Тенденции организационного раз-
вития отечественной экономики в последние десятилетия проти-
воположны тем, что происходят в мире, более того, они сформи-
ровались вследствие сознательной государственной политики, 
направленной на безусловное разукрупнение производства под 
лозунгами либерализации и изменений форм собственности в 
экономике, борьбы с монополизмом, преимущественного разви-
тия малого бизнеса по сравнению с большим. Это особенно отри-
цательно сказалось на способности обеспечить задекларирован-
ную инновационную направленность развития, поскольку наука 
оказалась еще дальше от производства, а ресурсы последнего 
стали слишком малы, чтобы использовать их на научно-
исследовательскую деятельность. Поэтому, существует серьез-
ная проблема приведения организационного устройства отече-
ственной экономики в соответствие с мировыми тенденциями. 
Основные подходы и рекомендации авторов относительно реше-
ния этой проблемы, предлагаются в четвертом разделе книги. 

Сегодня не существует объективных оценок потребности в 
финансовых ресурсах, необходимых для обеспечения инноваци-
онного развития и структурной перестройки, поскольку, во-
первых, нет ответа на вопрос, какой мы хотим видеть собствен-
ную экономику, а во-вторых, отсутствует методология расчета 
нужных объемов ресурсов на макроуровне. Отраслевая структура 
инвестиций ухудшается. Преимущество в инвестировании отда-
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ется низкотехнологическим капиталоемким отраслям первичной 
обработки. Перераспределения инвестиционных ресурсов в поль-
зу прогрессивных высокотехнологических отраслей обрабаты-
вающей промышленности практически не происходит. В струк-
туре источников инвестирования резко сократился удельный вес 
государственных капиталовложений и основным источником 
стали средства предприятий – амортизация и чистая прибыль. 
Использование бюджетных средств на выполнение государст-
венных отраслевых программ неэффективно, они направляются 
на решение текущих хозяйственных вопросов и только незначи-
тельная их часть – на капитальные инвестиции. Из-за отсутствия 
взвешенной амортизационной политики возникла существенная 
разница между уровнем износа основных средств и объемом на-
численной амортизации, наметилась тенденция к снижению час-
ти амортизации в операционных затратах на производство, амор-
тизационные отчисления используются для покрытия различных 
текущих потребностей предприятий. Чистая прибыль предпри-
ятий почти не используется на инвестиционные нужды из-за не-
удовлетворительного финансового состояния значительного ко-
личества субъектов хозяйствования. Широкое участие банков в 
инвестиционном процессе сдерживается их низкой капитализа-
цией и дороговизной отечественного рынка кредитов. Итак, про-
блема инвестиционного обеспечения отечественной экономики 
остается открытой как с точки зрения определения объемов 
необходимых ресурсов, так и их эффективного использования и 
изыскания дополнительных резервов для увеличения в случае не-
обходимости. В пятом разделе книги авторы предлагают свои 
пути решения этой проблемы. 

Монография подготовлена научными сотрудниками отдела 
конкурентной политики и прогнозирования промышленного по-
тенциала ГУ «Институт экономики и прогнозирования НАН Ук-
раины» по итогам выполнения в 2006 г. научного проекта «Инно-
вационное обеспечение структурного реформирования промыш-
ленности Украины» в рамках комплексной программы научных 
исследований НАН Украины «Социально-экономические и гума-
нитарные факторы инновационного развития Украины». 
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Розділ 1  

ПРОМИСЛОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ: 
СУТНІСТЬ І КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ 

ФОРМУВАННЯ 

1.1. Промисловий потенціал економіки: 
нова теоретична парадигма 

Промисловість – одна з провідних галузей національної еко-
номіки, що забезпечує життєві інтереси країни, її економічну без-
пеку, соціальний та культурний рівень життя народу. На сучас-
ному етапі трансформаційних процесів, коли головними завдан-
нями і критеріальними ознаками економічного розвитку стають 
інноваційність, ефективність і конкурентоспроможність, промис-
ловість набуває ролі ключового фактора технологічної модерні-
зації економіки. Це обумовлює підвищений інтерес суспільства, 
зокрема вчених і практиків, до її можливостей виконувати роль 
технологічного лідера і продуцента інноваційних чинників еко-
номічного розвитку. 

Промисловість як галузь економіки являє собою сукупність 
промислових підприємств, згрупованих за видами економічної 
діяльності. Проте у випадках, коли промисловість розглядається 
як реальна сила, яка спроможна впливати на хід відтворювальних 
процесів, вона набуває ознак потенціалу, тобто прихованої здіб-
ності забезпечувати досягнення поставленої мети та розв’язання 
певної проблеми суспільного розвитку. 

Таке дуалістичне уявлення щодо сутності промисловості 
має важливе значення для поглиблення теоретико-методологічної 
основи розробки дієвих методів управління промисловим розвит-
ком та нарощування потенційних можливостей впливу на еконо-
мічне зростання національної економіки. 
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Розділ 1. Промисловий потенціал: сутність і концептуальні основи формування 

Проте досить часто ці дві категорії – промисловість і потен-
ціал – використовують як синоніми, ототожнюючи їх сутність і 
роль з індустріальним фактором реформування економіки. Такий 
підхід не вичерпує найістотніших характеристик ні промисловос-
ті як організаційно-структурної одиниці суспільного розподілу 
праці, ні промислового потенціалу як продуктивної сили еконо-
мічного розвитку. Дослідження процесів нагромадження і вико-
ристання потенційних можливостей промисловості, а також роз-
робка методологічної бази управління промисловим потенціалом 
має спиратися на чітке визначення цієї категорії. 

Потенціал як науковий термін походить від латинського 
слова "potentia" – сила. В широкому розумінні він визначає мож-
ливість, наявні сили, запаси, засоби, які можуть бути використані 
[1]. Тлумачний словник української мови також трактує потенці-
ал як "приховані здібності, сили для якої-небудь діяльності, що 
можуть виявитися за певних умов" [2]. 

По відношенню до економіки потенціал визначається як 
"сукупність економічних можливостей держави (групи держав), 
що можуть бути використані для забезпечення всіх її матеріаль-
них потреб" [3]. Іншими словами, економічний потенціал висту-
пає як форма уособлення досягнутого рівня виробничих сил та їх 
можливостей щодо подальшого зростання. Для розвинених країн 
основу економічного потенціалу держави становить рівень роз-
витку промисловості. 

В умовах України, коли розробка стратегії промислового 
розвитку набуває пріоритетного значення в системі заходів дер-
жавного управління економікою, комплексне дослідження про-
мислового потенціалу як економічної категорії і матеріальної ос-
нови продуктивних змін стає особливо актуальним. Його резуль-
тати дали б можливість точніше визначити вектор розвитку про-
мислового виробництва, обґрунтувати і запропонувати альтерна-
тивні варіанти побудови майбутньої моделі економіки, які базу-
ватимуться переважно на використанні внутрішніх джерел розви-
тку і забезпечуватимуть істотне підвищення рівня життя людей. 

Економічна теорія, на жаль, не дає вичерпної відповіді щодо 
сутності промислового потенціалу. Основна маса публікацій при-
свячена дослідженню потенційних можливостей країни або групи 
країн [4, с.22; 5; 6; 7, с.24; 8], регіону або території [9, с.7], під-
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приємства [10;11;12;13;14] та потенціалу окремих видів ресурсів 
[15;16;17]. Недостатня розробка теоретичних і практичних аспек-
тів промислового потенціалу дещо ускладнює стратегічне управ-
ління промисловим розвитком, зокрема процесами формування 
структурного, технологічного, ресурсного та інноваційного об-
личчя галузі. Проте вже існуючий теоретичний апарат щодо ви-
значення сутності категорії «економічний потенціал» дозволяє 
скласти більш-менш повне уявлення щодо промислового потен-
ціалу як проміжної ланки в ієрархічній системі господарювання. 

Так, О.Федонін, І.Рєпіна, О.Олексюк в роботі "Потенціал 
підприємства: формування та оцінка" подають еволюцію науко-
вої думки щодо трактування терміна "потенціал" в економіці 
[див. 13]. Вони виділяють три напрями у розвитку сучасних уяв-
лень щодо цієї категорії, а саме: 

– потенціал як сукупність необхідних для функціонування 
або розвитку системи різних видів ресурсів; 

– потенціал як система матеріальних і трудових факторів, 
що забезпечують досягнення мети виробництва; 

– потенціал як здатність комплексу ресурсів економічної си-
стеми виконувати поставлені перед нею завдання. 

При всій розбіжності наведених уявлень, вони, на наш по-
гляд, мають набагато більше спільного. Тобто потенціал як мож-
ливість до розвитку системи, забезпечення досягнення мети, ви-
конання поставлених завдань асоціюється з певною сукупністю 
ресурсів. У публікаціях інших авторів із проблем потенціалу на-
голос також робиться переважно на ресурсній природі економіч-
них можливостей підприємства або країни. 

Підтвердженням такого висновку можуть слугувати дослі-
дження Н.Ігнатенко та В.Руденко, які наводять частоту вживання 
у вітчизняній  науковій літературі різних ознак поняття "потенці-
алу" за такою класифікацією: 

– асоціація потенціалу із сукупністю природних умов і ре-
сурсів, можливостей, запасів, цінностей − 42% випадків; 

– асоціація потенціалу з потужністю виробництва (галузей), 
фондів, ресурсів країни, регіону − 18%; 

– асоціація з ресурсною, економічною, природною, регіона-
льною характеристикою − 16%; 
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– з можливістю виробничих сил досягти певного ефекту − 
8% [див. 9].  

Тобто у більш як половині випадків (58%) потенціал асоці-
юється з ресурсними можливостями господарських систем. Проте 
ресурсна теорія, незважаючи на частоту вживання, навряд чи мо-
же дати вичерпне визначення промислового потенціалу. Для під-
приємства як первинної ланки економічної системи наявність ре-
сурсів дійсно є визначальним фактором реалізації виробничих і 
економічних можливостей щодо забезпечення особистих інтере-
сів їх власників. 

Промисловість являє собою економічну систему більш ви-
сокого ієрархічного рівня. Її суспільна місія також - значно вища, 
ніж у підприємства, бо вона полягає у забезпеченні, перш за все, 
інтересів держави. Якщо підприємство може розглядатися як ре-
зультат бізнесового проекту, що реалізується окремим підприєм-
цем чи групою підприємців, то промисловість є елементом дер-
жавного управління економікою. 

У цьому випадку потенціал промисловості окрім ресурсної 
складової збагачується можливостями державного впливу на його 
розвиток. Переконливим прикладом мобілізації державних зу-
силь у створенні промислового потенціалу, в тому числі на тере-
нах України, можна вважати індустріалізацію в колишньому 
СРСР у 30-ті рр. ХХ ст. 

Тобто, для промисловості наявність якогось конкретного ре-
сурсу перестає бути першопричиною "прихованих здібностей". 
На перший план виступають потреби та інтереси суспільства. 
Вони визначають, яким має бути промисловий потенціал держа-
ви, щоб забезпечувати її матеріальні потреби, впливаючи таким 
чином на формування і розвиток як ресурсної бази, так і інших 
складових промислового потенціалу. В цьому контексті категорія 
промисловий потенціал набуває суспільного значення як за фун-
кціональними ознаками, так і за місцем в економічній системі 
країни. 

Розробляючи теоретичну модель промислового потенціалу, 
ми схильні вважати, що продуктивнішим її визначенням буде 
структурно-організаційний підхід, за яким промисловий потенці-
ал розглядається як частка економічного потенціалу країни. Він є 
сукупністю потенціалів окремих видів економічної діяльності, 
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притаманних промисловості, які, в свою чергу, інтегрують мож-
ливості первинних ланок промислового виробництва, тобто під-
приємств, що входять до їх складу. Такий методологічний підхід, 
за нашим уявленням, дозволяє визначити місце промислового по-
тенціалу в ієрархічній системі економіки країни та розкрити його 
структуру через організаційно-господарські складові. Але треба 
мати на увазі, що як системне утворення промисловий потенціал 
перевищує просту арифметичну суму потенціалів окремих під-
приємств. Цей додаток становить синергетичний ефект, який 
утворюється завдяки плідній взаємодії суб’єктів господарювання. 

Погляди на промисловий потенціал як на організаційно-
системне явище економічного розвитку суспільства знаходять 
якщо не пряме, то опосередковане підтвердження в роботах бага-
тьох авторів. Так, академік К.Г.Воблий ще на початку минулого 
століття (1924 р.) визначив потенціал виробничих сил як потен-
ційну можливість країни виробляти матеріальні блага для задово-
лення потреб населення [див. 5]. В.Вейц майже у той час (1927 р.) 
до потенційних виробничих сил відносив не тільки матеріальні 
елементи, а також інші умови, за якими здійснюється виробничий 
процес [див. 4]. Дещо пізніше, в середині 50-х рр. ХХ ст., акаде-
мік С.Г.Струмілін, до речі, вважається, що саме він ввів поняття 
"економічний потенціал", уособлював його із сукупною виробни-
чою силою всіх працездатних членів суспільства [див. 6]. 

Уже наш сучасник, академік Л.І.Абалкін визначає економі-
чний потенціал як здібності економіки країни, її галузей, підпри-
ємств здійснювати виробничо-господарську діяльність, виробля-
ти продукцію, товари, послуги, задовольняти потреби населення, 
суспільні потреби, забезпечувати розвиток виробництва і спожи-
вання [18]. За цим визначенням можна зробити, принаймні, два 
висновки. 

По-перше, що категорія економічний потенціал притаманна 
господарським системам – країні, галузі, підприємствам як 
суб’єктам господарювання. По-друге, що основним змістом еко-
номічного потенціалу є виробнича функція, носіями якої висту-
пають саме промислові підприємства і промисловість у цілому. 
Це дає підстави розглядати промисловий потенціал як складову 
економічного потенціалу країни, в якій уособлено здібності еко-
номічної системи здійснювати виробничу діяльність, виробляти 
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продукцію, послуги, задовольняючи попит населення і потреби 
суспільства в цілому. 

Виробнича функція, хоча і лишається провідною у реалізації 
можливостей економіки, проте не вичерпує суспільну роль еко-
номічного потенціалу. Сукупність економічних можливостей кра-
їни значно більша, оскільки окрім безпосередньо виробництва, 
тобто створення матеріальних факторів життєдіяльності, вона 
відтворює соціальні умови життя, культурні та історичні тради-
ції, забезпечує безпеку держави. 

Промисловий потенціал порівняно з потенціалом підприєм-
ства також значно поширює свої можливості за рахунок комплек-
сної, системної взаємодії всіх його структурних елементів – під-
приємств, видів економічної діяльності, використання загально-
системних ресурсних та інституціональних компонентів промис-
лового розвитку, проведення на державному рівні прогресивної 
науково-технологічної політики, спрямованої на підвищення 
ефективності виробництва, покращення умов праці, підвищення 
кваліфікації персоналу, зростання інтелектуалізації і привабливо-
сті трудової діяльності. Проте виробничі сили – засоби виробни-
цтва і люди, знання, виробничий досвід і навички до праці – ли-
шаються провідними рисами промислового потенціалу. 

Підкреслюючи складний, системний характер промислового 
потенціалу порівняно з потенціалом окремих підприємств дореч-
ним буде навести висловлювання О.Ланге, яке він зробив віднос-
но систем і їх елементів. Він писав, що "особливості матеріаль-
них систем відрізняються від особливостей елементів, з яких во-
ни складаються" і, далі, "системи характеризуються власними за-
кономірностями діяльності, які неможливо вивести лише із зако-
номірностей діяльності цих елементів. Такі системи називаються 
складними" [19]. 

Промисловий потенціал окрім того, що інтегрує можливості 
окремих підприємств, які входять до його складу і забезпечують 
задоволення матеріальних потреб у вигляді промислової продук-
ції і послуг, набуває ознак емерджентності, тобто нових власти-
востей, що виникають через взаємодію суб’єктів господарювання 
всередині промисловості і у відносинах промислового потенціалу 
з економічною системою країни і суспільства взагалі. 
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Як системна організація виробництва державного рівня про-
мисловий потенціал має можливість підвищувати загальну ефек-
тивність промислового розвитку за рахунок удосконалення галу-
зевої структури промислового виробництва і раціонального вико-
ристання національних ресурсів, що значно прискорює ринкові 
процеси пошуку ефективних шляхів розвитку економіки країни. 
Проведення цілеспрямованої державної промислової політики 
дозволяє ефективно впливати на суспільний розподіл праці, за-
безпечувати країні пристойне місце на світовому ринку промис-
лової продукції в умовах глобалізації економічних відносин. Вза-
ємодія з державними інституціями освіти, науки, фінансовими і 
не фінансовими корпораціями, сектором загальнодержавного 
управління робить промисловий потенціал дієвим фактором у 
формуванні інноваційного середовища, підвищує промислову 
культуру суспільства, створює споживче середовище для виник-
нення і утвердження постіндустріальних ознак економічного роз-
витку. 

Вище ми вже звертали увагу на багатогранність проявів про-
мислового потенціалу, зокрема на його визначення за ресурсним 
підходом, або як системна організація виробничих сил. Проте з 
розвитком ринкових відносин промисловий потенціал все часті-
ше ототожнюється з кількісними і якісними параметрами вироб-
ництва матеріальних благ, тобто, так би мовити, за результатив-
ним підходом. 

Так, Ю.Ю. Донець пропонує вважати виробничий потенці-
ал, який безумовно є основою промислового потенціалу, за "мак-
симально можливий річний, добовий або погодинний ... обсяг ви-
пуску продукції" [20]. Е.П.Горбунов піднімає планку результати-
вного підходу у визначенні виробничого потенціалу ще вище. Він 
розуміє цю категорію як "масштаби виробництва суспільного 
продукту і національного доходу" [див. 11]. 

У "Великому економічному словнику" виробничий потенці-
ал отримав теоретичну конструкцію як "реальний обсяг продук-
ції, який можна виготовити при повному використанні наявних 
ресурсів" [21]. Тобто ресурсна складова за цим визначенням від-
ходить на другий план, тоді як основний зміст потенціалу уособ-
люється з реальним  обсягом продукції, що може бути виготовле-
ний. 
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Повертаючись до теоретичної аргументації промислового 
потенціалу, ми вважаємо цілком доречним покласти в основу йо-
го визначення реальний внесок, який він має зробити у розвиток 
економіки країни, тобто цільову функцію формування і викорис-
тання промислового потенціалу. Такий методологічний підхід до-
зволяє перевести економічну категорію промисловий потенціал із 
теоретичної площини умовних визначень на кшталт прихованих 
здібностей, сукупності ресурсів, системи факторів, потенційних 
можливостей, до імперативного розуміння можливостей як реа-
льної сили суспільного розвитку. 

Суспільна місія промислового потенціалу в кожному конк-
ретному випадку матеріалізується в цільових настановах щодо 
асортиментного, кількісного і якісного складу продукції і послуг, 
на які розраховує економіка країни. Природа цих настанов може 
бути різною. В плановій економіці цільові настанови держави 
щодо розвитку промислового потенціалу мали силу закону. В ри-
нкових умовах їх формування відбувається за принципом забез-
печення платоспроможного попиту, який відіграє роль економіч-
ної доцільності. Критеріальною ознакою розвитку промислового 
потенціалу стає рівень задоволення суспільного попиту на ті чи 
інші види промислової продукції і послуги. 

Проте в ринкових умовах з’являється можливість дещо уза-
гальнити визначення суспільної місії промислового потенціалу, 
переводячи її з товарно-уречевленої форми у вартісну. Оскільки в 
умовах ринку ці дві форми існують одночасно, переходячи одна в 
одну, цільові настанови суспільства по відношенню до промис-
лового потенціалу можуть бути визначені у вигляді такого агре-
гованого продукту, як валова додана вартість (ВДВ). Як узагаль-
нюючий економічний показник ВДВ на рівні підприємств і галу-
зей (видів економічної діяльності) оцінює кінцевий результат ви-
робництва за певний проміжок часу, а по відношенню до ресурс-
ної складової може слугувати критерієм ефективності викорис-
тання промислового потенціалу. 

Проблема ефективності - найбільш болюча для української 
промисловості, оскільки її галузева структура, технологічно-
інноваційний рівень і ресурсне забезпечення складалися ще в се-
редині минулого століття і значною мірою були орієнтовані на 
енергосировинний галузевий склад виробництва, вітчизняна про-
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мисловість за критерієм ефективності значно поступається еко-
номічно розвиненим країнам. Тому ми вважаємо, що зростання 
валової доданої вартості має бути прийнято як основна критеріа-
льна ознака розвитку промислового потенціалу і його вплив на 
економіку країни. Виходячи із системного характеру промисло-
вого потенціалу, всі його елементи мають бути налаштовані на 
виконання цієї суспільної місії. 

В економічній теорії існують різні погляди щодо елементно-
го складу потенціалу. Так, наприклад, Іщук О.С. до виробничого 
потенціалу промислового підприємства відносить такі елементи, 
як: основні виробничі фонди, сировинно-матеріальні, трудові, ін-
формаційні ресурси і технології, які беруть участь безпосередньо 
в процесах виготовлення продукції [див. 14]. 

Федонін О.С., Репіна І.М. і Олексюк О.І., значно розширю-
ють коло елементів потенціалу підприємства, поділяючи їх на дві 
групи: 

– об’єктивні – інноваційний потенціал, виробничий потенці-
ал, потенціал землі та природно-кліматичні умови, фондовий по-
тенціал, потенціал оборотних фондів, потенціал нематеріальних 
активів, потенціал технологічного персоналу, фінансовий потен-
ціал; 

– суб’єктивні – науково-технічний потенціал, управлінський 
потенціал, потенціал організаційної структури управління, мар-
кетинговий потенціал, логістичний потенціал. 

Причому, перші, як вважають автори, споживаються і від-
творюються в процесі функціонування, тоді як другі – лише ста-
новлять передумови виробничого процесу [див. 13]. 

Така позиція поглиблює уявлення щодо продуктивного 
впливу окремих елементів на потенціал підприємства як економі-
чну систему мікрорівня. Її поділяють й інші науковці. Так, 
Є.Б.Фігурнов вважає, що "продуктивні сили – це діючий – вироб-
ничий потенціал", тоді як "виробничий потенціал – це передумо-
ва створення матеріальних благ" [див. 10]. С.О.Іщук також відмі-
чає різницю між продуктивними силами, як діючими факторами 
виробництва, і виробничим потенціалом, який поряд із діючими 
факторами включає елементи, що характеризують певні власти-
вості продуктивних сил та форми зв’язку між ними (інформація, 
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технології, кваліфікація промислово-виробничого персоналу) 
[див. 14]. 

З переходом до мезорівня, тобто промислового потенціалу, 
маємо визнати, що відповідно до наведеної концепції майже всі 
елементи потенціалу набувають ознак "суб’єктивних" складових, 
оскільки промисловість як організаційно-економічна система 
може лише сприяти відтворенню і ефективному використанню 
діючих продуктивних сил, тобто "об’єктивних" складових потен-
ціалу, які знаходяться безпосередньо на підприємствах. 

Проте не все так просто. Оскільки ми визнали за промисло-
вим потенціалом суспільну місію із забезпечення потреб країни у 
відповідних видах продукції і послуг, а виробничий апарат, що 
безпосередньо створює матеріальні блага, знаходиться на конкре-
тних підприємствах, то промисловий потенціал має розглядатися, 
принаймні, з двох методологічних позицій: 

перша – як споживчий потенціал за сумою потенціалів під-
приємств, які входять до складу промисловості і забезпечують 
поточний споживчий попит на промислову продукцію і послуги; 

друга – як відтворювальний потенціал системи, яка має дієві 
економічні, соціальні та інституціональні важелі розширеного 
відтворення і ефективного використання виробничого потенціалу 
підприємств для забезпечення зростаючих потреб суспільства. 

Таке амбівалентне тлумачення економічної сутності проми-
слового потенціалу відповідає його понятійному визначенню як 
"можливість". У першому випадку, це поточна можливість виро-
бляти і задовольняти існуючий попит на промислову продукцію і 
послуги, в другому – можливість промисловості адаптуватися до 
зростаючих потреб суспільства. Наведена методологічна конс-
трукція, окрім поглиблення теоретичних поглядів на сутність ка-
тегорії промисловий потенціал, може мати зиск і у практичній 
системі державного регулювання промисловим розвитком. 

Технологія прийняття управлінських рішень майже завжди 
передбачає таку послідовність дій: аналіз стану, оцінка можливо-
стей і прогноз майбутніх параметрів системи. В цьому випадку 
використання інтегрованої оцінки промислового потенціалу за 
сумою потенціалів підприємств не що інше як аналіз поточних 
можливостей системи. Відтворювальна форма потенціалу засвід-
чуватиме можливості промисловості до саморозвитку, виходячи з 
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майбутніх, зростаючих потреб суспільства. Їх порівняння ство-
рює надійну аналітичну базу для прийняття управлінських рі-
шень щодо розвитку промисловості і забезпечення зростаючого 
попиту економіки в продукції і послугах промислового характе-
ру. 

Діалектика такої трансформації засвідчує динамічну приро-
ду промислового потенціалу. Із завершенням циклу розширеного 
відтворення промисловий потенціал набуває ознак споживчого, 
який в новому циклі стає відліковою базою для наступного роз-
ширеного відтворення. Динамізм промислового потенціалу є від-
биттям реальних процесів, що відбуваються в економіці, промис-
ловості, в науковій сфері, на світових ринках і навіть у відноси-
нах між державами. Трансформації зазнають майже всі складові 
промислового потенціалу. Щодо підприємств, то ми вже розгля-
дали елементний склад їх потенціалу. Промисловий потенціал як 
система більш високого рівня має значно ширший перелік скла-
дових елементів. Усіх їх за функціональними ознаками можна 
поєднати в такі блоки: структурний, ресурсний, технологічний, 
інституціональний (рис. 1.1). 

Промисловість як галузь складається з багатьох видів еко-
номічної діяльності. Їх структура відіграє визначальну роль у фо-
рмуванні багатономенклатурного промислового виробництва, 
створюючи можливості задоволення різноманітних потреб еко-
номіки у відповідних видах промислової продукції і послуг. Крім 
того, структура виробництва значною мірою впливає на загаль-
ний рівень ефективності промислового потенціалу. Через те, що 
окремі види діяльності мають істотні розбіжності за рівнем ефек-
тивності як через об’єктивні (ресурсні, технологічні, 
кон’юнктурні), так і суб’єктивні (маркетинг, інформація, управ-
ління) чинники, їх структурні пропорції стають фактором зрос-
тання або зменшення загальної ефективності промислового виро-
бництва, що, власне, і відбувається в українській промисловості, 
на жаль, у зворотному напрямі. 
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Промисловий потенціал 

Структурна 
складова 

Технологічна 
складова 

Ресурсна 
складова 

Інституціональна 
складова 

Основні ресурси: 
• мінерально-сировинні; 
• енергетичні; 
• трудовий потенціал; 
• капітал 

Розвинені ресурси: 
• загальна інфраструктура; 
• науковий потенціал; 
• рівень освіти населення 

Спеціалізовані ресурси: 
• спеціальна інфраструктура; 
• інформація; 
• інновації; 
• спеціальні знання; 
• фахівці відповідного профілю знань 

Добувна промисловість: 
• видобування енергети-
чних матеріалів; 

• видобування неенерге-
тичних матеріалів 

Обробна промисловість: 

• харчова; 
• легка; 
• виробництво деревини та виробів з неї; 
• целюлозно-паперова, поліграфічна; 
• виробництво коксу та продуктів нафтопереробки; 
• хімічна та нафтохімічна; 
• виробництво інших неметалевих мінеральних виробів; 
• металургія та оброблення металу; 
• машинобудування; 

Виробництво та розподілення 
електроенергії, газу та води 

Законодавство: 
Господарське, податкове, 
інноваційне, антимонопо-
льне, по стандартизації та 
сертифікації, інше, що 
впливає на промислову 
діяльність 

Організація державного 
управління промисловістю: 
Кабінет Міністрів, 
міністерства, відомства, 
інші центральні та місцеві 
органи влади, що пов’язані 
з організацією, регулюван-
ням та контролем промис-
лової діяльності 

Програми розвитку: 
• Державна програма 
розвитку промисловості; 

• Програми розвитку 
галузей промисловості 

• Передові технології 
• Технології високого рівня 
• Технології середнього рівня 
• Технології низького рівня 

 
Рис. 1.1. Основні складові промислового потенціалу 
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Роль ресурсів у формуванні промислового потенціалу важко 
переоцінити. Більшість дослідників, як було показано вище, асо-
ціюють потенціал саме з ресурсними можливостями країни або 
підприємства. Промисловість як складова економічного потенці-
алу країни і як елемент державного управління має широкий до-
ступ до національних ресурсів, а інколи навіть отримує деякі 
преференції щодо їх закупівлі по імпорту, як, наприклад, з енер-
горесурсами. Все це робить ресурси вагомою компонентою фор-
мування можливостей промислового потенціалу. Ми свідомо не 
наводимо розгорнутого складу ресурсів, обмежуючись лише уза-
гальненою формою їх визначення, оскільки теорія ресурсів роз-
роблена досить ґрунтовно, а практичний склад має визначатися 
по кожному конкретному виробництву окремо. Проте нам хоті-
лось би звернути увагу на роль окремих ресурсів у забезпеченні 
якісних і кількісних можливостей промислового потенціалу 
України. 

Так, наприклад, основні ресурси, хоча і лишаться матеріа-
льною основою промислового виробництва, поступово втрачають 
свою роль як національний фактор формування промислового 
потенціалу, оскільки можуть бути компенсовані ресурсами зов-
нішнього походження. Розвинені ресурси – загальна інфраструк-
тура, науковий потенціал країни, рівень освіти населення – поки 
що досить впевнено спираються на своє національне походження, 
бо їх майже неможливо придбати на ринку. Але останнім часом 
їх втрати через "відплив інтелекту" стають для України все відчу-
тнішими. Роль спеціалізованих ресурсів особливо зростає з пере-
ходом економіки до інноваційної моделі розвитку. Наявність роз-
галуженої системи спеціалізованих ресурсів – спеціальна інфра-
структура, науково-технологічні бази даних по галузях знань, фа-
хівці відповідних профілів знань – формує особисте технологічне 
обличчя промислового потенціалу країни, створюючи підґрунтя 
для розвитку наукомістких і високотехнологічних виробництв, 
сприяючи технологічній модернізації промисловості і економіки 
в цілому. 

Технологічна складова традиційно належала до тих елемен-
тів промислового потенціалу, які визначали його ефективність і 
конкурентоспроможність. Як відмічали ще класики політичної 
економії, важливо не те, що виробляється, а якими засобами. 
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Тобто засоби виробництва як невід’ємний атрибут технологій 
створюють технологічне підґрунтя функціонування промислово-
го потенціалу. Технологічна складова як найбільш еволюційна 
частина промислового потенціалу зазнає постійних змін під 
впливом науково-технологічного прогресу. На жаль, поки що 
технологічний потенціал України за рівнем технологічного роз-
витку суттєво відстає від економічно розвинених країн світу. То-
му технологічний моніторинг має стати засобом активізації інно-
ваційних процесів і підвищення технологічного рівня галузі. 

Елементи інституційного змісту створюють нормативно-
правове поле функціонування і розвитку промислового потенціа-
лу. Найбільш суттєву роль у цьому процесі відіграє Державна 
програма розвитку промисловості на 2003-2011 рр.1 За визначен-
ням програми мета розвитку промисловості, тобто її суспільна 
місія, полягає "у створенні сучасного, інтегрованого у світове ви-
робництво промислового комплексу (вважай промислового поте-
нціалу, авт.), здатного в умовах інтеграції розв’язувати основні 
завдання соціально-економічного розвитку та утвердження Укра-
їни як високотехнологічної держави". Як стратегічні напрями ре-
алізації цільових настанов держави передбачається: реформувати 
систему управління промисловістю, прискорити інституціональні 
перетворення, удосконалити структуру виробництва, посилити 
інноваційну спрямованість галузі, збільшити конкурентні можли-
вості, а також розв’язати регіональні, соціальні та екологічні про-
блеми розвитку промисловості. 

Реалізації функцій промислового потенціалу як системного 
утворення сприяє законодавче регулювання підприємницької дія-
льності, в тому числі малого підприємництва, Положення про 
Мінпромполітики, фіскальна система країни, закони про іннова-
ційну діяльність і антимонопольне регулювання та інші нормати-
вно-правові документи. Останнім часом через активізацію проце-
сів інтеграції і глобалізації, а також зростання рівня конкурент-
них вимог істотно підвищилася роль нормативів із проведення 
стандартизації та сертифікації промислової продукції, що також 
вносить суттєві зміни в інституціональне поле регулювання роз-
витку промислового потенціалу. 
                                                 

1 Постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2003р. № 1174. 
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Таким чином, можна визначити категорію «промисловий 
потенціал» як системне явище, яке характеризує можливість 
галузі виконувати свою суспільну місію із задоволення різномані-
тних потреб суспільства, природа яких пов’язана зі здійсненням 
промислової діяльності. 

Промисловий потенціал - це досить динамічна категорія, яка 
змінюється, з одного боку залежно від потреб суспільства, а з ін-
шого – від рівня ресурсного, технологічного інституціонального 
забезпечення її розвитку. Схематично модель взаємодії основних 
складових промислового потенціалу можна представити як виро-
бничу функцію зі зворотним зв’язком (рис. 1.2.). 

 

Інституції 

Потреби 
суспільства 

Види 
промислової 
діяльності 

Технології

Ресурси 

 
Рис. 1.2. Модель взаємозв’язку основних складових 

промислового потенціалу 

Оскільки в основу розвитку промислового потенціалу ми 
поклали принцип суспільних інтересів, то найбільш прийнятною 
критеріальною ознакою його можливостей буде рівень задово-
лення потреб суспільства. Залежно від цього промисловий потен-
ціал як системне утворення і елемент державного управління 
отримує корегуючий імпульс, який має адаптувати складові еле-
менти потенціалу – структуру виробництва, ресурси, інституціо-
нальні умови і технології до зростаючих потреб суспільства і за-
безпечити їх задоволення. 
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1.2. Основи державної промислової політики 

Промислова політика держави як частина загальної еконо-
мічної політики є однією з найбільш обговорюваних і спірних 
концепцій в економічній науці й господарській практиці, в першу 
чергу, через відсутність загального розуміння її сутності. Остан-
нім часом посилення інтересу до проблем промислової політики 
пов'язане з намірами України щодо вступу в ЄС та приєднання до 
СОТ, з одного боку, і з необхідністю вироблення дієвих механіз-
мів прискорення економічного зростання країни - з іншого. Пуб-
лічне обговорення проблем СОТ поставило на порядок денний 
питання про те, яка повинна бути позиція країни з приводу рівнів 
тарифного захисту різних галузей і продуктових ринків. Усвідом-
лення необхідності прискорення темпів економічного зростання 
зробило актуальними проблеми ресурсних і структурних обме-
жень цього процесу. 

Термін «промислова політика» почав активно використову-
ватися в науковому обороті на початку 90-х рр. ХХ ст. Він прак-
тично «копіювався» із західної економічної літератури як не ціл-
ком коректний переклад англійського поняття «Industrial Policy». 
У західній теорії і практиці цей термін скоріше відповідає термі-
ну "галузева" або "секторальна" політика і, як правило, означає 
заходи держави щодо підтримки або розвитку конкретних секто-
рів економіки. Прикладами такої політики в різний час були полі-
тика післявоєнної Франції, Швеції в 80-і рр. ХХ ст., Південної 
Кореї, Індії, Японії і багатьох інших країн. Одним із прикладів 
промислової політики, безумовно, є аграрна політика США, хоча 
самі американці уникають використовувати це поняття. 

На початку 90-х рр. термін промислова політика був узятий 
на озброєння державними інститутами як засіб внутрішньополі-
тичної і міжвідомчої боротьби. Відбувся зсув акцентів і промис-
лова політика стала трактуватися як "державна політика в сфері 
промисловості" або, фактично, як "державна підтримка промис-
ловості". При цьому, як правило, малися на увазі високотехноло-
гічні і наукомісткі галузі військово-промислового комплексу. За 
"ідеологічною" підтримкою прихильники промислової політики 
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зверталися в той період до досвіду Японії (пізніше Кореї, ще піз-
ніше - Китаю). Таке трактування промислової політики, здебіль-
шого, характерне і дотепер для Міністерства промислової політи-
ки України. 

Слід зазначити, що оскільки активна промислова політика 
має як наслідок зміну галузевої структури виробництва (напри-
клад, зростання важкої промисловості або високотехнологічних 
галузей машинобудування), то в українській практиці часто ви-
користовується термін "структурна політика" як аналог або сино-
нім промислової політики. Це також не сприяє взаєморозумінню 
з західними і прозахідними економістами, оскільки там "структу-
рна політика" (або частіше - "структурні реформи") означають ін-
ституціональні перетворення, такі як приватизація, реформа мо-
нополій, земельна реформа, підтримка малого бізнесу і т.п. 

Для з'ясування методичних позицій щодо терміна «промис-
лова політика» слід звернутися до енциклопедичних видань. На-
приклад, К.Пасс, Б.Лоуз, Л.Дэвис [22] визначають промислову 
політику - (industrial роlісу) - як політику, спрямовану на забезпе-
чення ефективності промислового виробництва і конкурентосп-
роможності, сприяння технічному прогресу, а також створення 
нових робочих місць. 

Промислову політику визначають як комплекс заходів дер-
жавного впливу на розподіл ресурсів суспільства з метою удо-
сконалювання структури національної економіки, підтримки кон-
курентоспроможності окремих галузей і підприємств та економі-
ки в цілому на світових ринках, корегування негативних наслід-
ків дії механізму ринку [23, с.456]. При цьому виділяються різні 
моделі промислової політики, особливості яких залежать від кон-
кретно-історичних умов, зокрема від етапу розвитку, її економіч-
ного потенціалу, історичних традицій, місця в міжнародному по-
ділі праці. 

У Великому економічному словнику промислова політика 
ототожнюється з політикою індустріальною, а під останньою ро-
зуміється усяка політика, що будується на особистій участі й ак-
тивній ролі уряду у формуванні структури й організації промис-
ловості з метою стимулювання економічного зростання [див. 21, 
с.757]. 
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Досить глибоке проникнення в сутність аналізованого тер-
міна представлено Архангельським В.Н. [24, с.499-501]. Він роз-
глядає промислову політику як систему заходів для розвитку 
промисловості, удосконаленню її товарної і галузевої структур на 
основі технологічного розвитку виробництва. Промислове виро-
бництво - основне джерело створення валового внутрішнього 
продукту, товарної маси для внутрішнього споживання й експор-
ту. 

Найґрунтовніше серед досліджених варіантів є, на нашу ду-
мку, визначення С.Мочерного [25, с. 807-808]. Автор вважає, що 
промислова політика - це діяльність держави і відповідних інсти-
тутів, спрямована на інтенсивний розвиток промисловості країни 
відповідно до стратегії соціально-економічного прогресу суспіль-
ства. На думку С.Мочерного, промислова політика передбачає 
наукове обґрунтування самої концепції, постановку стратегічної 
мети (для України — інтенсивний перехід до технологічного спо-
собу виробництва, що базується на автоматизованій праці, на ос-
нові якого відбувається технічне переоснащення усіх сфер і галу-
зей народного господарства новітньою технікою і технологією, 
входження до передових країн світу і забезпечення економічної 
безпеки країни в цій сфері). У розвиток висловленої думки автор 
наводить основні засоби досягнення цієї мети (хоча вони вигля-
дають дещо декларативними), серед яких такі: 

– обґрунтування оптимальної кількості державних програм з 
освоєння нових видів конкурентоспроможної продукції, у тому 
числі проведення НДДКР; створення зразків конкурентоспромо-
жної промислової продукції та будівництво підприємств для її 
масового випуску; 

– купівля за кордоном частини найновіших ліцензій на су-
часні технології, вироби і матеріали на базі власного виробницт-
ва; 

– створення спільних підприємств за участю зарубіжних 
країн, відновлення раціональних господарських і науково-
виробничих зв'язків із країнами СНД та Східної Європи; 

– створення нових форм ефективної взаємодії науки і техні-
ки (технопарків тощо) і вільних економічних зон, у яких легше 
формувати сприятливий інвестиційний клімат для залучення іно-
земних інвестицій, будівництва спільних підприємств тощо; 
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– забезпечення сприятливих економічних розмірів передан-
ня високих технологій ВПК цивільним галузям виробництва; 

– підвищення ролі технологічного прогнозування, наукової 
оцінки технологічних перспектив сучасного розвитку, запобіган-
ня техногенним катастрофам та ін.; 

– створення ефективного конкурентного середовища; 
– підготовка кадрів високої кваліфікації, передусім нового 

покоління підприємців і менеджерів; 
– уміле використання переваг глобалізації інноваційної дія-

льності. 
Досить чітким і лаконічним є визначення промислової полі-

тики, представлене Б.Райзбергом, а саме - промислова політика - 
політика держави і промислових корпорацій, спрямована на зрос-
тання промислового виробництва, забезпечення його ефективно-
сті і конкурентоспроможності, сприяння техніко-технологічному 
процесу [26, с.313]. 

Таким чином розглянуті точки зору з приводу сутності до-
сліджуваного терміна дають нам підстави зробити висновок, що в 
самому загальному вигляді промислова політика може бути ви-
значена як комплекс дій держави, спрямованих на цілеспрямова-
ну зміну структури економіки за рахунок створення більш сприя-
тливих умов для розвитку визначених (пріоритетних) секторів і 
виробництв. Еквівалентним, власне кажучи, є і визначення про-
мислової політики як політики економічної дискримінації держа-
вою одних секторів порівняно з іншими. І в тому, і в іншому ви-
падку мова йде про створення нерівних умов функціонування. 

Отже, заходи, спрямовані на стимулювання зростання всіх 
секторів і галузей можуть бути засадами для промислової політи-
ки, але не є її частиною. Навіть якщо якісь заходи істотно впли-
вають на структуру промисловості, але не засновані на усвідом-
леному прагненні змінити цю структуру у визначеному напряму, 
то такі заходи також не є частиною промислової політики. 

Із зазначеного випливає, що промислова політика припускає 
наявність чітких державних пріоритетів. Крім того, промислова 
політика – це завжди спроба змінити "природний хід подій". 
Практично завжди активна промислова політика означає поліп-
шення стану одних секторів економіки за рахунок відносного по-
гіршення умов функціонування інших її секторів. Промислова 
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політика може вважатися успішною, якщо виграш країни в ціло-
му (включаючи як прямі, так і непрямі вигоди) від розвитку об-
раних, пріоритетних секторів вище, ніж збиток від уповільнення 
розвитку всіх інших. 

Підставою для застосування інструментів промислової полі-
тики, як правило, служать розуміння національної безпеки, поси-
лання на необхідність довгострокових стратегічних інтересів кра-
їни, що ринок не враховує через більш короткий "обрій плану-
вання" (market-failure), високі соціальні витрати "невтручання" в 
економічний розвиток та ін. Таким чином, цілями промислової 
політики держави можуть бути: 

– забезпечення національної безпеки і зниження залежності 
від зовнішніх джерел критичної для цієї безпеки ресурсів; 

– стимулювання зростання трудомістких видів виробництва 
та вирішення за цей рахунок соціальних проблем, зокрема, зайня-
тості; 

– вирішення регіональних проблем, якщо визначені умови 
дозволять забезпечити більш швидкий розвиток депресивних ре-
гіонів; 

– реалізація потенційних конкурентних переваг окремих се-
кторів, що не можуть бути реалізовані через нерівні стартові 
умови; 

– штучне підвищення інвестиційної привабливості визначе-
них галузей (наприклад, пов'язаних зі створенням/розвитком ін-
фраструктури або розвитком сфери досліджень і розробок), що 
мають низьку прибутковість і високі строки окупності, але мо-
жуть дати значний непрямий ефект у суміжних галузях.  

При цьому виникає закономірне питання: чи може держава 
досягти своїх цілей, не наносячи економіці істотного збитку? До-
сить корисними в пошуках відповіді на поставлене питання є 
практика формування і реалізації промислової політики в зарубі-
жних країнах, що може бути умовно поділена на три основних 
типи: експортноорієнтована (створення умов для зростання екс-
порту певних видів продукції), внутрішньо орієнтована (захист 
внутрішнього ринку і забезпечення економічної самодостатності) 
і стратегічна промислова політика (менш розповсюджена і вира-
жена), спрямована на обмеження використання власних природ-
них і не відтворюваних ресурсів. 
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Серед країн прикладами першого типу є Корея 60-80-х рр. 
ХХ ст., Китай 80-90-х рр., почасти Японія, Індія 90-х, Чилі 70-80-
х. До другого типу відносяться Індія 60-80-х рр., Франція 50-70-х, 
Японія, Китай, США (у частині політики в сільському господарс-
тві), СРСР і деякою мірою Росія. Прикладом третього типу про-
мислової політики можуть бути США. 

В окремих країнах (особливо у Великобританії) промислова 
політика проводилася перманентно й залежно від уваги, приділе-
ної їй черговим урядом. Для фінансування промислової політики 
у Великобританії була заснована велика кількість установ, вклю-
чаючи Національну корпорацію по сприянню науковим дослі-
дженням і розробкам (1948 р.), Корпорацію по реорганізації про-
мисловості (1966-1971р.), Національне управління по підприєм-
ництву (1975 р.) і Групу сприяння британському технічному роз-
витку (створена злиттям Національної корпорації по сприянню 
науковим дослідженням і розробкам і Національного управління 
по підприємництву в 1981р.) 

В інших країнах, наприклад у Франції і Японії, промислова 
політика була частиною індикативного планування і здійснюва-
лася на тривалій і скоординованій основі [див. 22, с.447-448]. 
Південна Корея змогла вирішити завдання індустріалізації країни 
і знайти місце у світовому поділі праці, проте питання якою мі-
рою цей результат був досягнутий за рахунок обмеження демок-
ратії, а якою мірою – за рахунок промислової політики, залиша-
ється відкритим. 

Політика індустріалізації в Індії, що була в основному оріє-
нтована на внутрішній ринок, практично завершилася невдачею. 
Промислова політика Франції в післявоєнний період дозволила 
відновити і зберегти багато галузей промисловості (автомобіле-
будування, авіабудування, атомну енергетику і т.д.) і, хоча була 
визнана неефективною і відкинута, забезпечила Франції "своє" 
місце в об'єднаній Європі. 

Більшість історичних прикладів відноситься до "індустріа-
льної" епохи, однак і новітня економічна історія знає яскраві 
приклади промислової політики. Наприклад, державна політика 
реструктуризації металургії у Франції у 80-і рр. ХХ ст., політика 
Індії в сфері розвитку сектора "офшорного" програмування в 90-і 
рр., розвиток індустрії інформаційних технологій в Ірландії. 
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Особняком у цьому ряді знаходиться, безумовно, політика 
Китаю, у якій дивним чином об'єднана як політика інституціона-
льних реформ і залучення іноземних інвестицій, так і елементи 
промислової політики. 

Не роблячи остаточних висновків, відзначимо, що політика, 
орієнтована на розвиток експорту, виявлялася успішною частіше, 
ніж політика, спрямована на розвиток виробництва для внутрі-
шніх потреб. 

Безумовно, країна не завжди використовує той або інший 
тип стратегії в "чистому" вигляді, можливе сполучення стратегій. 
У будь-якому випадку вихідною передумовою будь-якої промис-
лової політики є вибір пріоритетів. Формування пріоритетів мож-
ливо і "зверху" - від держави і "знизу" - від бізнесу. Практика по-
казує, що формування пріоритетів знизу по конкретних сферах 
більш ефективне. Чим вище ступінь конкретизації пріоритетів, 
тим простіше запропонувати інструменти для їх реалізації й оці-
нити ефекти. У частковому випадку промислова політика може 
бути спрямована на вирішення проблем навіть не галузі, а окре-
мої фірми. Однак масштабна промислова політика, як правило, 
заснована на "зустрічному" русі, діалозі бізнесу і влади, як це 
відбувалося, зокрема, в Японії та Південній Кореї. 

Промислова політика має як свої переваги, так і недоліки. 
Пануюча економічна теорія ("main-stream"), найбільш явно втіле-
на в концепціях міжнародних фінансових організацій (МВФ, 
МБРР), звичайно розглядає промислову політику як неправомір-
не втручання держави в економіку, що спотворює дію ринкових 
механізмів і перешкоджає ефективному (оптимальному) розподі-
лу ресурсів. Відповідно до пануючих поглядів, держава не в змозі 
визначити реальні крапки зростання ("to pick winners"), тому 
будь-які пріоритети держави в термінах секторів і галузей при-
зводитимуть до зниження загальної економічної ефективності. 
Саме тісний зв'язок українських реформаторів початку 90-х рр. з 
економістами МВФ і МБРР, як відомо, визначив і визначає вкрай 
негативне ставлення багатьох економістів до активного викорис-
тання промислової політики в трансформаційних перетвореннях. 

Найбільш розповсюджені аргументи за і проти промислової 
політики добре відомі, усі вони мають право на існування і не 
можуть бути ні остаточно доведені, ні спростовані. 
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Серед аргументів "за" такі: 
– ринкові механізми ефективно знімають структурні дисба-

ланси тільки при відносно невеликих відхиленнях від оптимуму. 
Ліквідація "глобальних" дисбалансів вимагає спеціальних, поза-
ринкових заходів. Прикладом різкої зміни зовнішніх умов функ-
ціонування можуть служити падіння попиту на озброєння після 
закінчення Другої світової війни, що зажадало спеціальних захо-
дів для конверсії оборонної промисловості. Інший приклад - ене-
ргетична політика урядів розвинених країн після різкого підви-
щення цін на енергоресурси в 70-х рр. ХХ ст.;  

– часові обрії прийняття рішень ринковими суб'єктами "ко-
ротше" тих, що необхідні для прийняття оптимальних рішень 
(market failure). Приклади: фінансування досліджень і розробок у 
секторах, які не можуть забезпечити платоспроможний попит, 
спрямовані на вирішення довгострокових завдань заміни невід-
творюваних ресурсів; введення позаринкових механізмів, які 
стимулюють зміну технологій з екологічних міркувань; довго-
строкові проекти в сфері розвитку інфраструктури, недоліки якої 
можуть в майбутньому виявитися обмеженням економічного зро-
стання; стимулювання збільшення підготовки кадрів, дефіцит 
яких очікується на ринку в середньостроковій або довгостроковій 
перспективі і т.п. Прикладом такого типу політики може служити 
державне фінансування прикладних досліджень у сфері сільсько-
го господарства в країнах, де фермерська організація не дозволяє 
мати "внутріфірмову науку" і генерувати платоспроможний по-
пит; 

– соціальні і політичні витрати ринкової саморегуляції без 
застосування спеціальних заходів можуть виявитися вище, ніж 
дозволяє міцність соціально-політичної системи. Прикладом мо-
же бути протекціоністська політика стосовно сільського госпо-
дарства в Європейських країнах, заборонні бар'єри для імпорту 
товарів легкої промисловості й т.ін.; 

– "Нові" сектори (infant industries) у період становлення мо-
жуть виявитися неконкурентоспроможними через несприятливі 
стартові умови. 

Аргументи "проти" більш зрозумілі: 
– промислова політика спотворює ринкові сигнали і призво-

дить до неефективних рішень на мікрорівні; 
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– промислова політика генерує більш істотні дисбаланси, 
ніж ті, які покликана нівелювати; 

– промислова політика припускає "нерівні правила гри", 
створює можливості для лобіювання і корупції; 

– промислова політика припускає вибір державою (чинов-
ником) "чемпіонів" (picking winners), що неминуче призводить, 
навіть у відсутності корупції, до помилок і масштабних неефек-
тивних витрат. Досвід багатьох країн доводить неефективність у 
довгостроковому плані інструментів промислової політики (тра-
диційні посилання на Індію 60-70-х, Корею кінця 90-х, відмова 
Франції від промислової політики у 80-х рр. ХХ ст.); 

– характер сучасних корпоративних структур (транснаціо-
нальний і диверсифікований) не дозволяє використовувати галузі 
(сектори) як об'єкт регулювання. 

Питання про необхідність активної промислової політики в 
Україні для визначення довгострокових перспектив розвитку ви-
магає аналізу сформованої структури економіки, конкурентосп-
роможності окремих її секторів, дієвості механізмів відтворення 
та існуючих загроз економічному зростанню. 

Основним інструментом промислової політики в централі-
зованій плановій економіці України був маневр з державними ка-
пітальними вкладеннями для вирішення проблеми продуктових 
дефіцитів. Тому заклики до активної промислової політики в пе-
ршій половині 90-х рр. (значною мірою і дотепер) сприймалися 
як заклик до реанімації системи централізованого планування. 
Негативне сприйняття підсилювалося тим, що ініціаторами й іде-
ологами промислової політики часто виступали "традиційні" еко-
номісти ("державники") і економісти "лівого крила". Промислові 
лобі (зокрема ВПК) бачили в гаслах промислової політики мож-
ливість "вибити" з держави підтримку і дотації, що, природно, 
призводило до протистояння прихильників макро-стабілізації, 
яку вони ототожнювали зі скороченням державних витрат, і при-
хильників збереження і посилення державної підтримки окремих 
галузей. У результаті протягом 90-х рр. важливість промислової 
політики неодноразово декларувалася на всіх рівнях, розробляли-
ся державні концепції і програми, однак реальні дії по їх реаліза-
ції були відсутні або суперечили цим деклараціям. 
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Останньою державною програмою промислової політики 
радянського періоду слід, імовірно, вважати зведений розділ 
Комплексної програми науково-технічного прогресу, виданий у 
1988 р. Зміст пропозицій зводився у загальній формі до так зва-
ного "соціального маневру" – зсуву акцентів у державній політиці 
капітальних вкладень із ВПК, важкої промисловості та ресурсо-
добувних до галузей кінцевого споживання і сфери послуг. На 
думку авторів, це повинно було сприяти зниженню ресурсо- і 
енергоємності економіки, насиченню товарних ринків, розвитку 
мотивації до продуктивної й інтенсивної праці і, відповідно, зро-
станню продуктивності праці в народному господарстві. Ця кон-
цепція ніколи не була реалізована і навіть не була офіційно при-
йнята як із політичних мотивів (протидія військових і промисло-
вих "лоббі"), так і через те, що потенціал споживчих секторів 
економіки практично на той час був відсутній, а конверсійні про-
грами не реалізовані. Хоча зазначена концепція розроблялася для 
планової економіки, ізольованої від світових ринків, і не мала ве-
ликої практичної цінності в частині рекомендацій, багато про-
блем української економіки (неможливість екстенсивного шляху 
розвитку на базі енергоємних і ресурсомістких галузей, необхід-
ність структурних зрушень убік галузей обробної промисловості 
з високою доданою вартістю і сфери послуг і ін.) залишаються 
актуальними і донині. 

Однак не зовсім коректно було б стверджувати, що в пода-
льшому промисловій політиці не приділялася належна увага. До-
сить відзначити, що у 1996 р. була прийнята Концепція державної 
промислової політики (Постанова КМ від 29.02.1996 р. №272), у 
2003р. прийнята Державна програма розвитку промисловості на 
2003-2011 рр. (Постанова КМ від 28.07.2003р, №1174), у цьому ж 
році прийнято Концепцію державної промислової політики (Указ 
Президента України від 12.02.2003 р., №102). На підставі цих до-
кументів можна говорити про досить суттєве законодавче підґру-
нтя стосовно формування промислової політики. 

Однак наступні кроки в реалізації концепцій державної 
промислової політики переважно зводилися до активних спроб 
вивчити і використати досвід інших країн, зокрема Японії, як то: 
стимулювання внутрішнього попиту і забезпечення промислових 
підприємств дешевим оборотним капіталом для збільшення зава-
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нтаження наявних потужностей, пошук "галузей-локомотивів", 
державна підтримка яких через міжгалузеві зв'язки може дати ім-
пульс зростанню промисловому виробництву та ін., а також роз-
виток імпортозаміщення за рахунок протекціоністської зовніш-
ньоекономічної політики, і прискорення внутрішньопромислової 
інтеграції і побудови "ланцюжків" за допомогою відомих фінан-
сово промислових груп. 

Однак ці й інші «чужі» розробки практичного значення не 
мали не тільки тому, що були відсутні ресурси для будь-якої ак-
тивної державної політики та конкретні механізми її реалізації, 
але і тому, що не були виділені галузеві пріоритети (пріоритет-
ним вважалося все). Досвід закордонних країн виявився не-
прийнятним через слабість структур влади, утрати традиційних 
управлінських важелів і відсутності чіткої і цивілізованої системи 
взаємодії бізнесу і держави. В умовах відсутності державної полі-
тики реальна промислова політика реалізовувалася через конкре-
тні заходи галузевого характеру (толінг у металургії, наприклад) і 
спроби розробки амбіційних програм або намірів надмірно зага-
льного характеру: імпортозаміщення, протекціонізм і підтримка 
експорту, розвиток інноваційної діяльності і т.д. 

Разом з тим можна виділити деякі загальні риси (особливос-
ті) відзначених спроб, а також тих, що започатковуються, сфор-
мувати діючу промислову політику. До них, зокрема, відносять-
ся: 

– декларування примата ринку і ринкових відносин у дусі 
ліберальних ідей (мінімізація втручання держави, рівні умови 
конкуренції, відкритий характер економіки і т.п.); 

– формулювання в явному вигляді ідеї "галузевих угод" 
держави і бізнесу; 

– необхідність реформування державного сектора (а не про-
сто його приватизації); 

– відповідальність держави за розвиток галузей інфраструк-
тури; 

– пріоритет галузей нової економіки, під якими в основному 
розуміється сектор інформаційних технологій і деякі галузі по-
слуг (туризм, перевезення, освіта). 

Симптоматичним є той факт, що автори зазначених і інших 
розробок, власне кажучи, визнають, що держава не має (і не ма-
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тиме в доступній для огляду перспективі) коштів для активних 
вкладень в економіку. І схиляються до того, що на перших етапах 
єдиними джерелами інвестицій можуть бути тільки кошти галу-
зей експортерів. Отже, основним можливим інструментом манев-
ру на даному етапі виступає ринкова ("добровільна") переорієн-
тація прибутків експортерів і вивозу капіталу на закупівлі й інве-
стиції продукції машинобудування для нестатків експортних га-
лузей і ін. 

Виходячи з коротко окресленого кола проблем, що супрово-
джують процес формування промислової політики, виникає зако-
номірне питання: а чи потрібна вона Україні? Для відповіді варто 
з'ясувати, що власне не вистачає теперішній економіці України, 
оскільки зовнішні ознаки, такі як високі (за західними мірками) 
темпи зростання в останні роки при досить помірних темпах ін-
фляції та збалансований бюджет, не дають відповіді на це питан-
ня. 

Традиційно великі надії покладаються в Україні на іноземні 
інвестиції, які проте, як свідчить практика, йдуть у першу чергу в 
сировинні сектори, що не дозволить істотно змінити ні структуру 
промисловості, ні структуру зовнішньої торгівлі. 

Важливим обмеженням для інвестиційної й інноваційної ді-
яльності, крім відсутності ресурсів, є і нестача у власників нале-
жної мотивації. Незавершеність процесів перерозподілу власності 
і відсутність ліквідного ринку активів не створює стимулу до збі-
льшення вартості бізнесу і капіталізації. Невизначеність перспек-
тив також не сприяє довгостроковим вкладенням. До того ж сама 
держава не має довгострокової концепції розвитку і навіть нор-
мального довгострокового прогнозу. 

Отже, виникає ще одне питання: чи можлива промислова 
політика в Україні? Відповідь може бути однозначною: необхідні 
державне втручання і державна політика, спрямовані на зміну 
структури економіки за рахунок форсованого розвитку обраних 
пріоритетних секторів і виробництв. Інше питання полягає в то-
му, а чи може держава розробити і реалізувати таку політику і 
досягти бажаного? Уявляється, що на цьому шляху є серйозні пе-
решкоди, подолання яких представляє самостійну і складну про-
блему. Для цього необхідний надійний і діючий інструментарій 
промислової політики, до якого мають належати як власне меха-
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нізми прямого впливу на промисловість, так і опосередковані ма-
кроекономічні важелі. 

Перша група механізмів традиційно є домінантою держав-
ної промислової політики в більшості промислово розвинених 
країн. Вона включає такі інструменти, як селективна галузева 
підтримка визначених виробництв через державний бюджет (до-
тації, кредити, цільові податкові пільги, галузеві інвестиційні 
програми); сприяння малим і середнім підприємствам; фінансу-
вання й організація НДДКР; передача нових технологій промис-
ловим компаніям; фонди промислового розвитку; індикативне 
планування; стимулювання зон, які відстають у промисловому 
розвитку; механізм прискореної амортизації; сприяння промис-
ловому експорту; регулювання імпорту промислових товарів; па-
тентне регулювання і стандартизація продукції промисловості. 

Друга група механізмів по лінії впливу на макроекономічне 
середовище (їй віддавалася перевага в таких країнах, як США) 
набуває останнім часом нового значення й більшої важливості 
для підвищення конкурентоспроможності промислових компаній 
в умовах глобалізації і лібералізації ринків. 

Незважаючи на всі складності й обмеження, що супрово-
джують промислову політику, на нашу думку, розробляти її доці-
льно, оскільки це: 

– дозволить звести воєдино інформацію про конкурентосп-
роможність галузей і секторів, зменшити ступінь волюнтаризму в 
прийнятті рішень про стимулювання тих або інших секторів, 
знайти реальну можливість для того, щоб вирватися з замкнутого 
кола "енергоресурси - залежність - енергоресурси "; 

– спонукатиме розробити комплексний довгостроковий со-
ціально-економічний прогноз розвитку України, який може дати 
важливі орієнтири для бізнесу та іноземних інвесторів. 

– створює реальну основу для спільної роботи бізнесу і вла-
ди, пошуку взаємних інтересів і налагодження конструктивного 
діалогу. 

Відзначене дозволяє сформулювати вимоги до тих секторів і 
виробництв, які можуть стати пріоритетними у проведенні про-
мислової політики, зокрема галузь повинна: 
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– володіти високим експортним потенціалом для того, щоб у 
перспективі диверсифікувати експорт та підвищити стійкість 
економіки; 

– бути неенергоємною, оскільки в перспективі зростатиме 
напруженість в енергетичному забезпеченні; 

– бути трудомісткою і переважно "інтелектуаломісткою", 
оскільки тільки такі галузі забезпечать зайнятість і високий рі-
вень оплати для населення; 

– бути некапіталомісткою через дефіцит інвестиційних ре-
сурсів; 

– не бути замкнутим анклавом. Бажано, щоб вона впливала 
на широке коло суміжних галузей через свої потреби або свою 
продукцію, що дозволить одержати не тільки прямі, але і непрямі 
ефекти від її зростання. 

Слід відзначити, що промислова політика за схемою розро-
бки і реалізації схожа на великий інвестиційний проект: визна-
чення мети, оцінка альтернативних способів її реалізації з погля-
ду наявних ресурсів і ефективності, розробка конкретних механі-
змів використання ресурсів для реалізації. Вона має проводитися 
виважено й враховувати основні прямі та непрямі, негативні та 
позитивні ефекти. Досить суттєвою перешкодою на шляху розро-
бки промислової політики для держави є сформована нею самою 
законодавча база, або система формальних норм і правил поведі-
нки агентів, на впорядкування яких слід звернути увагу задля до-
сягнення цілей структурного реформування. 

Так, за останні роки Уряд достатньо послідовно "зв'язував 
собі руки" у встановленні формальних правил і норм, які б дозво-
ляли вирішувати завдання структурних перетворень. Податкова 
система, Бюджетний та Митний кодекси реально обмежують мо-
жливості держави проводити дискримінаційну політику стосовно 
окремих секторів. Одночасно це унеможливлює (або робить до-
сить важким) і проведення промислової політики. Блок законів по 
"дебюрократизації" також знижує можливості для волюнтаризму 
і, меншою мірою, корупції. Однак одночасно об'єктивно знижу-
ються і можливості держави впливати на тенденції розвитку, ви-
користовуючи інструменти промислової політики. Тенденція до 
"самообмеження" зберігається і, швидше за все, призведе до по-
дальшого збідніння інструментарію промислової політики. Зок-
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рема, майбутнє приєднання до СОТ, безумовно, призведе до зна-
чних подальших обмежень такого роду. 

Навіть якщо не звертати уваги на законодавчі обмеження 
(оскільки їх легко скасувати), сама структура виконавчої влади в 
Україні не пристосована для реалізації будь-якої стратегії, крім 
стратегії невтручання. Роздробленість державних функцій по 
безлічі відомств при необхідності погоджувати усе з усіма прак-
тично виключає стратегічне планування і регулювання. 

Про це свідчить короткий коментар українського податко-
вого і бюджетного законодавства - на предмет можливості вико-
ристання його для цілей промислової політики: 

а) у частині податкового законодавства: 
– загальні положення податкового законодавства є нейтра-

льними і не створюють ніяких значимих преференцій будь-яким 
окремим галузям економіки; 

– заборонено надання індивідуальних податкових пільг. 
– основні податкові інструменти, що можуть бути викорис-

тані з метою промислової політики - податкові пільги, спеціальні 
податкові режими і зміна термінів сплати податків. 

– найбільш діючим інструментом є інвестиційний податко-
вий кредит. У відношенні цього інструмента державним і місце-
вим органам законодавчої влади надані широкі повноваження по 
податках відповідного рівня. Однак застосування цих повнова-
жень обмежене тим, що найбільш вагомі податки відносяться до 
відання Державного бюджету. 

б) у частині бюджетного законодавства: 
– діють різноманітні бюджетні механізми, що можуть бути 

використані з метою проведення промислової політики. Кошти 
можуть надаватися у формі бюджетних субсидій, субвенцій, бю-
джетних кредитів і бюджетних інвестицій; 

– можуть здійснюватися цільові заходи для підтримки ши-
рокого спектра галузей, однак галузі господарства жорстко роз-
межовані по рівнях бюджетів, покликаних здійснювати подібну 
підтримку; 

– утворення позабюджетних фондів для проведення подіб-
них заходів не передбачено, витрата коштів існуючих позабю-
джетних фондів на здійснення заходів промислової політики та-
кож не передбачена. 
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Майже повна ліквідація державного сектора, здатного бути 
суб'єктом промислової політики, практично унеможливила будь-
який вплив на приватизовані підприємствам через існуючий за-
конодавчо встановлений інструментарій державного регулюван-
ня. В даний час активізувався процес корпоратизації, а той факт, 
що збільшується кількість підприємств, які не тільки знаходяться 
в приватній власності, але й належать, найчастіше, зовнішнім ак-
ціонерам, об'єктивно затрудняє використання на них будь-якого 
впливу поза загальними законодавчими рамками, свідчить саме 
про недальновидну промислову політику в Україні. 

Реально державна промислова політика існує в даний час в 
Україні у вигляді окремих державних цільових програм або 
окремих рішень по підтримці таких секторів, як цивільна авіація, 
автомобільна промисловість, інформаційні технології і т.д. Коор-
динація програм відсутня, велика частина з них носить деклара-
тивний характер, гроші на їх реалізацію не виділяються або ви-
трачаються неефективно. На жаль, такий стан справ влаштовує 
більшість учасників програм (як відомств, так і "бенефіціарів") і 
перетворює діючу практику на стійку і таку, що важко реформу-
вати. 

Проблеми законодавчого регулювання розвитку промисло-
вого комплексу значною мірою виникли штучно внаслідок відсу-
тності чіткої промислової довгострокової політики, більшість із 
цих проблем вирішується методом "гасіння пожежі", тоді як ця 
політика повинна орієнтувати суб'єктів промисловості не лише на 
вирішення оперативних поточних завдань, але й на стратегічне 
планування їх діяльності у коротко- та довгостроковій перспек-
тиві. Отже, є потреба залучити до процесу формування промис-
лової політики окрім вказаних й інші важелі, серед яких слід зве-
рнути увагу на використання механізмів державного контракту. 
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1.3. Державна контрактна система в реалізації 
промислової політики 

Розвиток індустріальних країн в останні роки свідчить, що 
усталені поняття щодо державного регулювання ринку, орієнто-
ваного на послаблення невідповідностей (протиріч), що виника-
ють у виробництві, спрощені і не відображають сучасний стан 
економічних відносин між господарюючими суб'єктами. Отже, 
розширення уявлень щодо державного регулювання ринкової 
економіки взагалі і промислового комплексу зокрема слід шукати 
в площині вивчення багатоваріантних відносин між вказаними 
суб'єктами, які виникають при прийнятті управлінських рішень і 
враховують специфічну роль державного управлінського механі-
зму, його присутності в економічних відносинах. 

Загальноприйняті механізми державного регулювання ґрун-
товно досліджені у наукових працях, тому варто детальніше роз-
глянути сучасні погляди на присутність державного регулюючого 
інструментарію в економічних відносинах, зокрема на засадах 
контрактних угод між державою та господарюючими суб’єктами. 

Державний контракт є найбільш прийнятним для викорис-
тання в системі програмно-цільового управління економікою, а в 
кожній країні, яка його використовує, формуються власні, особ-
ливі контрактні відносини між державою та суб’єктами, що утво-
рюють свій особливий ринок.  

Економічні реформи в Україні передбачають послідовне 
створення державного ринку товарів і послуг, подальше розши-
рення вітчизняної контрактної системи. У цьому плані вивчення 
передового зарубіжного досвіду державного господарювання че-
рез контрактний механізм є об'єктивною потребою. Багаторічний 
досвід державного господарювання в США, на наш погляд, най-
більш показовий: з точки зору формування контрактів на товари і 
послуги цей інструмент визнаний найважливішим в управлінні та 
програмуванні економіки, науки, техніки, соціальної сфери [27]. 
Тому варто розглянути зміст і структуру цього державного доку-
мента, а також загальні проблеми економічної політики, що реа-
лізуються через нього. 
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Федеральний контракт є найпоширенішим інструментом 
державного господарювання і регулювання економіки США, че-
рез який здійснюється виконання федеральних програм, забезпе-
чується зайнятість, фінансуються наукові дослідження тощо. Він 
став невід’ємною складовою моделі американської економіки і 
протягом досить тривалого періоду свого застосування піддавав-
ся різним реформам, перебудові і реорганізації у відповідь на не-
доліки зовнішньоекономічної та внутрішньої соціально-
економічної політики держави. 

Для зручності розрахунків і обліку основні контракти кла-
сифікуються за рядом категорій, залежно від господарсько-
цільового призначення контракту, складу його нормативів, меха-
нізмів ціноутворення, масштабів застосування, міри забезпечення 
військової та економічної безпеки (детально [28]). В існуючій 
американській практиці застосовуються такі контракти: 

– фіксованих цін на постачання предметів споживання; 
– відшкодування витрат виробництва; 
– фіксованих цін на наукові дослідження і розробки; 
– відшкодування витрат виробництва на наукові досліджен-

ня і розробки; 
– персональні послуги; 
– архітектурно-інженерні роботи; 
– управління федеральною власністю, майном, будинками, 

підприємствами, установами; 
– контракт як письмове замовлення; 
– постачання матеріалів і наймання робочої сили; 
– послуги усіх видів транспорту; 
– ритуальні послуги; 
– постачання хлібобулочних виробів і молочних продуктів. 
– послуги пралень і хімчисток. 
– оренду легкового автотранспорту; 
–  транспортування або збереження персонального майна; 
– послуги зв'язку або комунікації; 
– обслуговування, збирання і ліквідацію сміття і різних від-

ходів виробництва; 
– усі види індивідуальних кваліфікованих послуг (розміща-

ються на відкритих і конкурентних торгах); 
– на систему озброєння. 
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Федеральний контракт на товари і послуги розглядається 
державою як "державна угода двох або більше сторін, обов'язкова 
для кожної з них ". Цей контракт у концентрованій формі відо-
бражає основні принципи й особливості федерального регулю-
вання господарської діяльності держави. Контракт за своєю стру-
ктурою і змістом складний, детально розроблений економічний і 
правовий документ. Федеральний уряд, спираючись на цей гос-
подарський інструмент, регламентує економічні, правові, органі-
заційні, технічні й адміністративно-управлінські, а також соціа-
льні взаємини відомства-замовника, корпорації-постачальника і 
найманої нею робочої сили. Економічна основа контракту - при-
буток або доход корпорації-постачальника. 

Надаючи особливого значення розвитку науки і техніки і 
стимулюванню виробництва, федеральне законодавство особливо 
широко регламентує умови замовлень держави на ці заходи. Так, 
економічний зміст державного контракту на розробку і виробни-
цтво цивільної і військової техніки і технології, проведення про-
грам НДДКР і будівництва передбачає регламентацію його етапів 
і умов, а також порядок реалізації продукту, що поставляється 
державі. Держава-підприємець, видаючи таке замовлення корпо-
рації-підрядчику, пов'язує з ним широке коло вимог: економіч-
них, фінансових, соціальних, науково-технічних, інженерно-
технічних і адміністративно-господарських. Федеральне відом-
ство, надаючи контракт на нову техніку, технологію або програ-
ми НДДКР, а також виробництво промислової або військової 
продукції, відповідно до закону, звичайно включає в нього фінан-
совий план, який регламентує пункти витрат, склад прямих (direct 
costs) і непрямих витрат (overhead, indirect costs), a також відсоток 
адміністративно-накладних витрат (general and administrative 
costs), загальні витрати виробництва корпорації-постачальника 
(total production costs), планову ціну замовлення (target contract 
price), планову норму прибутку для контрактів "витрати вироб-
ництва" (target profit and target fee), кінцеві розміри відшкодуван-
ня за контрактом (final contract price), "припустимі за законом" 
витрати виробництва (allowable costs) і додаткові статті витрат 
або додаткові витрати (allocable costs). 

Відповідно до закону державний контракт містить умови 
його фінансування державою, принципи надання корпорації-
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підрядчику авансу і поетапних платежів для початку робіт або 
інших умов його оплати. Законодавство також передбачає, що усі 
встановлені для господарської діяльності держави форми фінан-
сування його замовлень застосовуються для господарських зв'яз-
ків і взаємних розрахунків тільки між відомством-замовником і 
корпорацією - його головним підрядчиком. 

Економічна політика держави і пов'язані з нею вимоги, що 
опосередковують видачу корпораціям-підрядчикам його замов-
лень, охоплюють широке коло господарських завдань. Зміст цих 
вимог (норм господарювання) у кінцевому рахунку визначає вза-
ємини і ступінь інтеграції держави-підприємця і корпорації-
підрядчика - виконавця його програм, постачальника нової техні-
ки і технології, промислових виробів і цивільних товарів, озбро-
єння та ін. [29]. 

Надання замовлень державою і його господарською діяльні-
стю тісно пов'язані зі зміцненням конкурентних позицій амери-
канського капіталу як усередині, так і за межами країни. Держав-
ний ринок США і його особливий підрозділ - ринок НДДКР - 
сфера ключових інтересів держави з метою його захисту від іно-
земної конкуренції. 

Слід звернути увагу на основні статті Федерального контра-
кту, що можуть становити інтерес для державного регулювання 
промислового комплексу на основі подібних контрактів. Ці статті 
регламентують взаємини держави-замовника і корпорації-
підрядника і вбудовуються в усі державні замовлення. Перелік 
зазначених статей такий: 

– продукти, товари і послуги Сполучених Штатів (програма 
платіжного балансу); 

– встановлення національного джерела витрат у США; 
– турбота про тварин, що утримуються в науково-дослідних 

лабораторіях; 
– страхування життя, майна; 
– придбання і використання додаткових або наднорматив-

них іноземних валют; 
– інформаційні доповіді і розслідування в зв'язку з авіацій-

ними катастрофами, випробуваннями або запуском ракет і космі-
чних кораблів; 
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– обов'язкові джерела придбання підшипників для вузлів, 
компонентів, кінцевого продукту, інструментів і приладів; 

– рівне право на працю і попередню перевірку діяльності 
корпорацій-субпідрядників; 

– оплата відсотка (пеня) по претензіях корпорацій-
підрядників; 

– стандарти і системи обліку витрат виробництва корпора-
ції-підрядника; 

– права власності на наукові і технічні дані. Ця стаття у фе-
деральному контракті є одним з його ключових елементів і регу-
лює право інтелектуальної власності на "кінцеві" або "побічні" 
результати виконання федеральних контрактів на НДДКР, ство-
рення нової технології або фундаментальні дослідження. Рівною 
мірою вона регламентує патентні права держави-замовника і ко-
рпорації-підрядника у випадку використання або порушення ін-
телектуальної власності "третіх осіб" на території США або за 
рубежем. До кінця XX ст. державна науково-технічна політика 
передбачала три основні форми власності (титул, право) на па-
тент або винахід: 

1) право корпорації (винахідника) на титул за згодою відом-
ства-замовника на патентовані винаходи або відкриття і збере-
ження цього права власності за корпорацією при особливій умові 
надання безоплатної ліцензії для її можливого використання ві-
домством-замовником (якщо воно не буде комерційно освоєно 
ринком) [30]. Це основний принцип кінця XX ст. для всіх цивіль-
них і військових відомств – "доктрина соціальної ролі інтелекту-
альної власності держави, винаходів, відкриттів і ноу-хау, техніч-
них даних"; 

– право держави (відомства-замовника) на титул, патент і 
винаходи - результати федеральних програм НДДКР, цілком або 
частково оплачених федеральною скарбницею. Це загальне право 
застосовується переважно при створенні військових технологій 
особливого призначення або в атомний енергетиці (системи 
озброєння); 

– право корпорації-винахідника й автора патенту за тими 
або іншими причинами господарського або стратегічного значен-
ня передавати титул і патент на винахід державі або відомству-
замовнику, зберігаючи за собою право на безоплатну ліцензію. 
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– повідомлення про плани змін у контракті; 
– перегляд ціни контракту в зв'язку з помилковими даними 

калькуляції по витратах виробництва або механізмі цін. 
– додаткові статті контрактів, як то: зміни в контракті, ви-

правлення до контракту, утвердження контракту, накази про при-
пинення робіт, звіти і доповіді про хід виконання робіт із контра-
кту. 

Заслуговують на увагу для поширення практики контракт-
них угод в українській економіці такі статті як: 

– термінологія в контракті - термін "робота" і термін "дата 
постачання"; 

– конгрес проти корупції і незаконних доходів службовців; 
- повідомлення і допомога щодо порушення патентних і ав-

торських прав. Стаття включається в усі контракти на НДДКР, 
створення нової техніки і товарів для цивільних і військових ці-
лей, будівництво, послуги і постачання промислової продукції. 
Корпорація повинна детально викласти причини порушення па-
тентних або авторських прав, пов'язаних із використанням чужо-
го винаходу або ноу-хау, оскільки за законом кінцеву відповіда-
льність за це порушення несе федеральний уряд-замовник. 

– патентне право. Стаття є однією з найважливіших у кож-
ному федеральному контракті на НДДКР, присвячена гострій 
проблемі державного господарювання і стимулювання НТП,  хто 
є власником інтелектуальної власності: відкриттів або винаходів - 
прямий або непрямий результат федеральних програм НДДКР, і 
хто має право (титул) на їх патентування? Держава-замовник чи 
корпорація-підрядник? Особливо якщо цей винахід має військо-
во-технічне або соціальне значення. Стаття містить детальний 
виклад федерального закону Бейла-Доула 1986 р. про державну 
патентно-ліцензійну політику при виконанні федеральних конт-
рактів, а також загальні принципи внутрішньовідомчого патент-
ного регулювання військових і цивільних відомств. Стаття, влас-
не кажучи, регулює одне з найважливіших питань у державній 
науково-технічній політиці США. Вона також містить принципи 
ліцензійної політики й умови, при яких федеральні відомства пе-
редають своє переважне право на даний винахід, пов'язаний з ви-
конанням державного контракту, корпорації-підряднику, збері-
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гаючи за собою право ліцензування або комерційного освоєння 
винаходу. 

Вирішальна роль держави в господарюванні і управлінні за-
мовленнями проявляється у жорсткому контролі її органами за 
процесом виробництва, у постійній інспекції дослідних зразків 
продукції, що поставляється, а також у контролі за її майном і 
промисловим устаткуванням, орендованим корпораціями-
підрядниками для виконання замовлень. 

Одержання державного замовлення - це не тільки престиж 
для американської корпорації і надійне джерело її фінансування, 
як вважають багато американських економістів, воно одночасно 
підкріплюється потоком договорів із приватним капіталом і надає 
можливість підрядникові отримувати необмежені кредити у ве-
ликих банках [31, с.42]. Фінансування замовлень на усі види то-
варів і послуг, що поставляються державі корпораціями-
підрядниками, будь це розробка, створення і виробництво війсь-
кової або цивільної техніки, проведення програм НДДКР або 
придбання стандартного устаткування, сировини або матеріалів, 
інженерно-будівельні роботи або послуги транспорту і зв'язку, - 
усе це, за даними урядових звітів, ґрунтується головним чином на 
двох формах капіталовкладень. 

По-перше, це мобілізація фінансових ресурсів приватного 
сектора -банківсько-промислового капіталу: коштів корпорацій-
постачальників і банків-кредиторів, що обслуговують їх "фінан-
сові інтереси". 

По-друге, це фінансування державою-підприємцем приват-
ного капіталу-підрядчика з коштів федерального бюджету. Хоча 
другий канал обмежений досить жорсткими рамками фінансово-
господарського контролю скарбниці і визначених юридичних об-
межень, проте на практиці це - головне джерело "зовнішніх" по-
зикових коштів приватного капіталу – підрядника держави, а в 
ряді випадків і основа його господарювання. 

Нарешті, федеральне законодавство і господарська практика 
США передбачають широку систему санкцій за порушення вико-
нання умов або технічних параметрів державного замовлення на 
нову технологію або НДДКР. Ці санкції відповідно до закону і 
господарської практики включають: 
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– однобічне припинення відомством-замовником федераль-
ного контракту без усякої компенсації витрат корпорації-
підрядчику; 

– припинення контракту державою і передача його іншій 
корпорації-підряднику або університету-виконавцю з умовою 
відшкодування понесених і потенційно можливих збитків держа-
ви за рахунок компанії або університету, що не виконали замов-
лення; 

– часткове припинення федерального контракту без відшко-
дування понесених витрат підрядником; 

– припинення замовлення і часткове покриття державою по-
несених витрат корпорацією-підрядником при виконанні замов-
лення; 

– інші фінансові й адміністративні заходи, включаючи ви-
могу федерального відомства про зміну складу керівництва або 
управління компанії-підрядника, виконавця федеральних контра-
ктів; 

– публікація в засобах масової інформації й урядових ви-
даннях переліку корпорацій - боржників федерального уряду, 
відповідальних за зрив державних програм або замовлень; 

– розгляд у конгресі (його комісіях або федеральних відом-
ствах) звітів керівників корпорацій або наукових центрів, універ-
ситетів або коледжів, виконавців державних програм, науково-
технічних замовлень про хід їх виконання. 

Економічна політика держави і пов'язані з нею вимоги, що 
опосередковують видачу замовлень держави, охоплюють широке 
коло господарських завдань. Саме зміст цих вимог (норм госпо-
дарювання) визначає в кінцевому рахунку взаємини і ступінь ін-
теграції в першу чергу держави-підприємця і корпорації-
підрядника – головного виконавця його різних програм, основно-
го постачальника озброєння й амуніції, промислових виробів і 
цивільних товарів і послуг. Їх зусилля безпосередньо націлені не 
тільки на виконання федерального контракту, але і на посилення 
промислового, економічного і науково-технічного потенціалів 
приватного сектора в прямій або непрямій формі. 

Ці ж господарські принципи держави служать і цілям зміц-
нення науково-технічного прогресу промислових корпорацій та її 
партнерів, вони визначають економічні вимоги федеральних кон-
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трактів і порядок витрачання коштів корпорації-постачальника на 
перепідготовку кадрів. Видаючи федеральний контракт, амери-
канська держава одночасно прагне закріпити за собою господар-
ський контроль за діяльністю корпорації-підрядника. Ось чому 
значне місце в ньому займають умови, що регламентують для ко-
рпорацій-постачальників скарбниці порядок придбання сировини 
і матеріалів, інструментів і устаткування, оренди й експлуатації 
федерального майна й устаткування. 

Одна з необхідних умов державного господарювання, за-
снованого на контрактних відносинах, – пошук шляхів і методів 
оцінки урядовими органами реальних витрат виробництва корпо-
рацій-підрядників, пов'язаних із контрактами. Крім загально-
прийнятого прогнозування ринкової кон'юнктури, оцінки динамі-
ки статистичних показників на ринках праці, капіталів, матеріалів 
і, особливо, загальних тенденцій внутрішньої і зовнішньої полі-
тики США, теоретики і практики державного господарювання 
безпосередньо звертаються і до методів прямих економічних роз-
рахунків. 

Видача федерального контракту в США корпораціям - по-
стачальникам товарів, послуг і нової технології, супроводжується 
детальним фінансовим аналізом і прогнозом як витрат виробниц-
тва, так і їх ціни в цілому. Американська держава намагається 
повернути в русло господарської раціоналізації і такий інстру-
мент, як прибуток підрядника за контрактом. Формально, норма 
прибутку по контрактах держави, як вказувалося вище, регламен-
тується федеральним законодавством. Вона залежить від типу го-
сподарської угоди (контракту), частки фінансування замовлення, 
його тривалості і характеру, а також впливу конкуренції, ступеня 
ризику підрядника, масштабів субпідрядника, ступеня виробни-
чо-технічної або господарської кооперації. Норма прибутку вхо-
дить у вартість замовлення для держави, тобто в ціну контракту. 

Отже, Федеральна контрактна система США представляє 
собою жорсткий механізм контролю держави за поведінкою діло-
вих агентів. Його можна порівняти хіба що з державним планом, 
який регулював економіку за часів Радянського Союзу. 

Сьогодні в Україні, за відсутності подібної практики регу-
лювання відносин між суб'єктами господарювання і державними 
інституціями, природно, розглянута практика контрактних відно-
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син суб'єктів і уряду США представляє для нас скоріше пізнава-
льний інтерес, ніж готове керівництво до дій. Однак із метою не-
відворотної інтеграції української промисловості в цивілізовану 
світову систему на багато положень розглянутих контрактних 
відносин варто звернути увагу. 

1.4. Ключові проблеми розбудови 
промислового потенціалу України 

Промисловий потенціал завжди був ключовим фактором 
економічного розвитку України. Зараз1 на 54,5 тис. промислових 
підприємств працює 4,1 млн чол., або п’ята частина всього зайня-
того населення, які, в свою чергу, забезпечують засобами існуван-
ня майже третину населення країни. Промислове виробництво дає 
майже 30% загального обсягу ВДВ, 48,6% товарів і послуг. Про-
мислові товари становлять близько 90% роздрібного товарообо-
роту, задовольняючи різноманітні потреби населення. Промисло-
вість є основою інтеграції економіки України у світову, виробля-
ючи 91,2% експортної продукції, а її експортно-імпортний оборот 
дорівнює майже 80% ВВП. Завдяки промисловості держава 
отримує 2/3 валютних надходжень від загального експорту това-
рів і послуг. 

Формування економіки ринкового типу посилило увагу до 
процесів розвитку і ринкової адаптації промислового комплексу. 
Проте лише останнім часом необхідність більш чіткого визна-
чення цілей промислового розвитку, напрямів структурної пере-
будови, підвищення ефективності і конкурентоспроможності ви-
робництва набула критичної маси у формуванні суспільних по-
глядів на сутність промислового потенціалу. 

Оцінюючи сучасний стан і проблеми промислового розвит-
ку, не можна не звернути уваги на еволюцію поглядів щодо фор-
мування і реалізації промислової політики, яка відбувалася в 
процесі ринкової трансформації економічної системи України. 
Комплексне поєднання ретроспективного аналізу з дослідженням 
сучасного стану промислового потенціалу дозволяє точніше ви-
значити проблемні ситуації, розкрити природу їх виникнення і 
                                                 

1 Станом на 2005 р. 

 63



Розділ 1. Промисловий потенціал: сутність і концептуальні основи формування 

позначити можливі шляхи і засоби побудови майбутньої моделі 
промислового розвитку. 

Протягом 1991-2006 рр. наочно простежуються три етапи, 
що створюють архітектоніку головних тенденцій розвитку про-
мислового потенціалу в загальній системі економічних реформ: 

На першому етапі (1991-1994 рр.) пошук моделей ринкової 
трансформації економіки, а відповідно і промислового комплексу 
відбувався шляхом спроб і помилок через прискорену лібераліза-
цію економічних відносин як всередині країни, так і в стосунках 
із зовнішнім ринком, без достатньої оцінки внутрішніх умов і 
особливостей національної економіки, що призвело до втрати ке-
рованості економічними процесами, інфляції та обвального спаду 
виробництва. 

За 1991-1994 рр. обсяг промислового виробництва за розра-
хунками валового випуску (ВВ) скоротився на 51,1%, валової до-
даної вартості (ВДВ) − на 52,4%. Приголомшливого впливу додав 
вибух гіперінфляції у 1992-1993 рр., коли споживчі ціни зросли 
відповідно у 21 і 102,6 раза, а оптові ціни виробників промисло-
вої продукції − у 42,3 і 97,7 раза. Середньорічна кількість праців-
ників, зайнятих у промисловості, скоротилася на 1,5 млн, тобто 
більше як на 20%, що значно погіршило соціальні умови життя 
через зростання безробіття і скорочення доходів населення. 

Особливо негативно у цей період позначилися зміни галузе-
вої структури промислового виробництва. Частка енергосиро-
винних галузей, що виробляють переважно продукцію проміжно-
го споживання, зросла з 33,2% у 1990 р. до 56,5% у 1994 р., тоді 
як галузі з виробництва продукції кінцевого споживання зазнали 
відчутних втрат − частка продукції машинобудування скоротила-
ся в 1,8 раза (з 30,5 до 17%), легкої промисловості − у 2,5 раза (з 
10,8 до 4,4%). Навіть харчова промисловість, що традиційно за-
ймає досить високе місце в структурі промислового виробництва, 
зменшила свою частку з 18,6 до 17,1%. 

Такі тенденції дали поштовх для уважнішого і критичнішо-
го ставлення державних органів управління економікою до мож-
ливостей ринкових регуляторів і звернули увагу на необхідність 
посилення державного впливу на запобігання шокуючих проявів 
"невидимої руки" ринку. 
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Другий етап (1995-1998 рр.) можна вважати етапом осмис-
лення попереднього досвіду, переходу до активної протидії кри-
зовим явищам, стримування спаду виробництва і започаткування 
фінансової стабілізації та здійснення більш послідовних і вива-
жених кроків щодо ринкової адаптації промислових підприємств. 

Обсяг промислового виробництва за цей період хоча і ско-
рочувався, але значно повільніше − за валовим випуском всього 
на 6,4%, валовою доданою вартістю − на 22,9%. Майже припини-
лася паливно-сировинна деградація галузевої структури промис-
ловості. Зменшилась інфляція, уповільнилися майже втричі тем-
пи зростання цін, зокрема, індекси зростання цін виробників 
промислової продукції скоротилися з 2,72 раза у 1995 р. до 1,17 у 
1996 р., 1,05 у 1997 р. та 1,35 раза у 1998 р. Чисельність працюю-
чих хоча і продовжувала скорочуватися (за 1995-1998 рр. на 
24,7%), але це вже відбувалося не стільки через загальне падіння 
промислового виробництва, скільки внаслідок упорядкування ор-
ганізаційної структури виробництва, здійснення бізнесових прое-
ктів щодо підвищення ефективності праці та проведення соціаль-
них заходів із пенсійної реформи і перерозподілу у працевлашту-
ванні громадян за сферами економічної діяльності. 

Проте в цей період ще досить напруженими лишалися фі-
нансові умови роботи промислових підприємств. Монетарна схе-
ма фінансового регулювання разом із стримуванням інфляції 
призвела до пригнічення інвестиційних і відтворювальних проце-
сів у секторі реальної економіки. Нестача обігових коштів під-
штовхнула підприємства до використання псевдоринкових форм 
розрахунків − бартеру, давальницької сировини, взаємозаліку бо-
ргів, "тінізації" економічних відносин, що ще більше обмежувало 
фінансові можливості суб’єктів господарювання. 

Особливо загрозливого характеру набула бартеризація роз-
рахунків. У 1998 р. за бартером було реалізовано 45,5% промис-
лової продукції, через що за оцінкою фахівців, промислові під-
приємства втратили 32 млрд грн доходу. Недоотримано у грошо-
вому еквіваленті більше як 1,9 млрд грн амортизаційних відраху-
вань і 0,6 млрд грн податків. 

Але незважаючи на деякі прорахунки в цілому як в економі-
ці України, так і в промисловості у цей період було створено 
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умови для припинення обвальної кризи і переходу у стадію стаг-
нації з наступним зростанням виробництва. 

Третій етап (1998-2006 рр.) позначився активізацією дер-
жавних зусиль щодо відродження промислового потенціалу. 
Цьому сприяла зокрема ухвала низки програмних документів із 
визначенням основних засад стратегії промислового розвитку на 
середньострокову перспективу. 

Промислова політика набуває більш системного змісту у 
формуванні ринкових відносин і створенні ринкового середовища 
− впроваджуються ефективні організаційні форми господарюван-
ня, здійснюються заходи з реструктуризації, санації і банкрутства 
збиткових підприємств, суттєво активізується інвестиційна дія-
льність. 

Все це сприяло прискоренню темпів нарощування обсягів 
промислової продукції, розвитку внутрішнього ринку промисло-
вої продукції, зростанню експортних можливостей галузі. Знако-
вим явищем цього етапу можна вважати вихід промислового по-
тенціалу за обсягом виробництва промислової продукції практи-
чно на рівень 1990 р. Динаміка процесу досить наочно простежу-
ється на рис.1.3. 

Проте зростаючий тренд виробництва засвідчив лише зага-
льну тенденцію до нарощування "м’язів" промислового потенціа-
лу у вигляді товарної вартості, тоді як якісні можливості потенці-
алу лишають бажати кращого. Минулі 15 років для української 
промисловості майже порівну поділені між занепадом і віднов-
ленням загального обсягу виробництва, тоді як світові тенденції 
цього періоду позначилися якісними зрушеннями. Поки ми нама-
галися збільшити кількість товарної маси і підтримати попит на 
власну продукцію, користуючись здебільшого традиційними тех-
нологіями, розвинені країни світу активно впроваджували нову 
парадигму промислового розвитку, основу якої становлять тех-
нології, засновані на знаннях, інноваціях та інформації. З цих по-
зицій особливо відчутними стають протиріччя між існуючим ста-
ном і перспективним баченням промислового потенціалу Украї-
ни. 
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Джерело: [32;33;34] 

Рис. 1.3. Динаміка валового випуску промислового 
виробництва 

Зокрема за структурою виробництва промисловість значно 
більше нагадує сировинний комплекс, ніж прогресивну індустрі-
альну складову сучасної економіки (табл. 1.1) 

Таблиця  1 .1  
Розподіл обсягу реалізованої продукції за секторами 

промисловості України в 1990-2005 рр. 
 1990 1995 2000 2001 2003 2005 
Промисловість, всього 100 100 100 100 100 100 
в тому числі 
за секторами:       

Енерго-сировинний 33,2 62,6 64,9 71,8 69,6 69,9 
Інноваційно-
інвестиційний 31,2 16,5 14,5 10,2 12,1 12,7 

Споживчих товарів 33,6 20,9 20,6 18,0 18,3 17,4 
Джерело: розраховано за даними [див. 32;33;34], до 2000 р. за обся-

гом виробництва і сукупністю галузей, після − за обсягом реалізованої 
продукції і сукупністю видів діяльності. 

За 1991-2005 рр. майже втричі було скорочено можливості 
виробництва продукції машинобудування. Її частка в структурі 
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промислового виробництва до останнього часу мала збігаючу те-
нденцію з 30,5% у 1990 р. до 13,4% у 1995 р., 10,2% у 2001 р. та 
12,7% у 2005 р. Практично зруйновано потенціал легкої промис-
ловості, частка її продукції скоротилася вдесятеро – з 10,8% у 
1990 р. до 1,1% у 2005 р. Натомість майже вдвічі збільшив свою 
частку у промисловому виробництві енергосировинний сектор, 
нічого не додавши до її якісного поповнення. Зростання цього се-
ктора відбулося переважно за рахунок продукції металургії та об-
робки металу з 12,2%1 у 1991р. до 20,6% у 2001р. та  22,1% у 
2005 р., тоді як питома вага видів діяльності, що мають у своєму 
складі виробництва прогресивних матеріалів майже не змінилася: 
хімічна і нафтохімічна промисловість − 2001 р. − 6%, 2005 р. − 
6,4%, виробництво деревини та виробів з деревини − відповідно 
0,7 і 0,8%, целюлозно-паперова, поліграфічна і видавнича справа 
− 2,4 і 2,5% [див. 34, с.21]. 

Для порівняння, трансформація галузевої структури проми-
слового виробництва економічно розвинених країн світу за 
останні двадцять років відбувалась у протилежному напрямі по 
відношенню до України. Там зростала частка обробної промис-
ловості й скорочувалася частка енергосировинного сектора. Слід 
звернути увагу, що найбільш динамічно серед галузей обробної 
промисловості зростала частка високотехнологічного сектора. За 
вказаний період вона збільшилася в середньому в два-три рази й 
знаходилася на рівні 15-30% загального випуску промислової 
продукції розвинених країни у 2003 р. (табл.1.2). В Україні з цією 
групою високотехнологічної продукції можна ідентифікувати 
лише 4,3% загального обсягу реалізованої промислової продукції. 

Гіпертрофована енергосировинна спрямованість промисло-
вого виробництва сформувалася в процесі ринкової адаптації 
промислових підприємств під визначальним впливом зовнішньо-
го фактора. Цей процес мав як позитивні, так і негативні наслід-
ки. З одного боку, він сприяв оздоровленню економіки, компен-
суючи втрати валового внутрішнього продукту, що виникли че-
рез тривале скорочення внутрішнього попиту на продукцію об-
робних галузей промисловості. З іншого, − експортна орієнтація 

                                                 
1 Дані за 1991 р. наведені по чорній і кольоровій металургії згідно з Загальноде-

ржавним класифікатором галузей народного господарства (ЗДКГНГ). 
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виробництва законсервувала таку неефективну структуру, без 
приділення належної уваги обробним галузям промислового 
комплексу. 

Таблиця  1 .2  
Частка високотехнологічної продукції в структурі 
промислового виробництва провідних країн світу 

 США Японія Німеччина Велика 
Британія 

 1980 2003 1980 2003 1980 2003 1980 2003 
Випуск продукції
промисловості, 
всього, відсотків 100 100 100 100 100 100 100 100 
в тому числі:         
Високотехноло-
гічна промисло-
вість 10,3 30,3 6,8 14,9 6,6 10,7 8,5 17,3 
з неї:         
Авіакосмічна 
техніка 4,0 2,0 0,1 0,5 1,2 1,5 1,9 3,2 
Фармацевтика 1,6 2,7 1,3 2,5 1,3 2,0 0,7 3,3 
Офісна та 
комп'ютерна 
техніка 0,1 4,7 1,4 2,2 0,7 1,4 0,4 4,3 
Комунікаційне 
обладнання 1,0 17,4 2,9 8,6 1,2 2,9 2,8 3,9 
Медичне 
обладнання 3,5 3,4 1,1 1,0 2,2 2,9 2,6 2,7 

Інші галузі  89,8 69,7 93,2 85,1 93,4 89,3 91,5 82,7 
Джерело: Science and Engineering Indications 2006, National Science 

Board. Wash. 2006. − Chapter 6. 

Безумовно, якоюсь мірою така зміна структури промислово-
сті була об’єктивним явищем. Недостатня конкурентоспромож-
ність вітчизняної продукції через низьку якість і технологічну 
відсталість дала себе взнаки з лібералізацією економічних відно-
син і відкриттям кордонів. Це виявилося стримуючим фактором 
розширення як внутрішнього ринку промислової продукції, на 
якому почав домінувати імпорт, так і номенклатури експорту 
промислових товарів. 
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Проте не можна не звернути уваги ще на один чинник. Під 
впливом загальнодержавної ейфорії від щорічного швидкого зро-
стання експорту, нехай навіть сировинного, чому сприяла зовні-
шня кон’юнктура, було втрачено час для гармонізації товарної 
структури виробництва (рис. 1.4). Сьогодні основну частку виро-
бництва і товарної структури українського експорту становлять 
мінеральні продукти, недорогоцінні метали та вироби з них, про-
дукція хімічної промисловості та пов’язаних з нею галузей. У 
2005 р. разом ці виробництва становили 70% загального експорту 
промислової продукції. 
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Рис. 1.4. Динаміка експорту і валового випуску 

промислової продукції 

Таким чином, оцінюючи сучасний стан промислового поте-
нціалу України, маємо констатувати сировинний ухил його виро-
бничої структури, розрахований переважно на потреби зовніш-
нього ринку. За рештою асортименту промислової продукції об-
сяги виробництва лише частково задовольняють потреби власної 
економіки. 
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Цей висновок стає досить наочним, якщо скористатися ба-
лансовим методом розрахунку товарних ресурсів промислової 
продукції за допомогою такої моделі: 

 
,ECIBP +=+=         (1.1), 

JB dd
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=1 ,    (1.2), 

де:  
P − обсяг товарних ресурсів відповідного виду промислової 

продукції, що використовується для внутрішнього споживання 
(С) і експорту (Е); 

B − власне виробництво відповідного виду промислової 
продукції; 

I − імпорт продукції даного виду; 
db− частка ресурсів, що утворюється за рахунок власного 

виробництва; 
dJ  − частка ресурсів імпортного походження. 
Як свідчать результати розрахунків, зроблених за даною ме-

тодикою по групах промислових товарів відповідно до Українсь-
кої класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ-
ЗЕД), в Україні у 2005 р. власна промисловість забезпечувала 
лише 2/3 товарних ресурсів промислової продукції, що надходи-
ли на внутрішній та зовнішній ринки (рис. 1.5). Інша частка ре-
сурсів мала імпортне походження. Переважно за рахунок власно-
го виробництва формувалася ресурсна база готових харчових 
продуктів (89,2%), недорогоцінних металів і виробів із них 
(88,6%), виробів із каменю, гіпсу, цементу, кераміки, скла 
(82,1%), деревини та виробів із деревини (71%). Такі пропорції 
цілком відповідають природно-сировинним умовам національної 
економіки. 

По інших товарних групах власне виробництво значно по-
ступається імпортним надходженням. Деяких пояснень потребує 
ситуація з формуванням ресурсної бази наукомістких і високоте-
хнологічних товарів, зокрема по групі "прилади і апарати". Про-
дукція цієї групи користується великим попитом, особливо серед 
таких споживачів, як заклади охорони здоров’я (діагностична, лі-
кувально-профілактична, медико-хірургічна апаратура), наукові 

 71



Розділ 1. Промисловий потенціал: сутність і концептуальні основи формування 

установи (лабораторне устаткування, електронно-обчислювальна 
техніка, аналітична апаратура), комунального господарства (кон-
трольно-вимірювальні, розподільчі і регулюючі пристрої). Проте 
серед цих споживачів переважають бюджетні установи, а дефіцит 
бюджетних коштів накладає відповідні обмеження на імпорт та-
кої техніки, що і створює ілюзію наповнення ринку продукцією 
власного виробництва. 
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Рис. 1.5. Структура формування товарних ресурсів 

України за групами промислової продукції 
у 2005 р. (розраховано за [див. 34]) 

Досить суттєвою проблемою промислового потенціалу ли-
шається його технологічний занепад. Проблема не тільки в тому, 
що вітчизняна промисловість істотно відстає за технологічним 
рівнем від економічно розвинених країн, але й відтворювальний 
процес. Посилення інвестиційної активності, що спостерігається 
останнім часом, не призводить до відповідного покращення тех-
нічного і технологічного стану виробництва. Основна частка ін-
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вестицій спрямовується на реконструкцію і технічне переосна-
щення діючих підприємств. Враховуючи їх технологічну відста-
лість, маємо визнати, що інвестиційний внесок здебільшого йде 
на підтримку застарілих технологій1. 

Підтвердженням нераціонального використання інвестицій-
них ресурсів може слугувати статистика руху основних засобів 
(табл. 1.3). Введення нових основних засобів хоча і має тенден-
цію до зростання знаходиться на рівні 3,5−5,5% за рік, а це озна-
чає, що для повного оновлення виробничого апарату промисло-
вості потрібно не менш як 25-35 років. Такі темпи аж ніяк не від-
повідають світовим тенденціям, зокрема що склалися в економіч-
но розвинених країнах, які підтримують термін оновлення на рів-
ні 10-12 років. 

Таблиця  1 .3  
Показники руху основних засобів у промисловості України 

в 2001-2005 рр. 
 2001 2002 2003 2004 2005 
Основні засоби на кінець року, 
млрд грн 304,5 332,9 355,8 412,5 448,6 

Введення в дію основних засобів, 
млрд грн 10,6 11,9 13,7 22,6 22,1 

Частка нових основних засобів, % 3,48 3,58 3,85 5,48 4,95 
Ліквідовано основних засобів, 
млрд грн 3,3 3,0 3,3 3,1 7,5 

Частка ліквідованих основних 
засобів, % 1,18 0,98 0,99 0,87 1,82 

Джерело: розраховано за даними [див. 33, с.69-71] 

Не на користь технологічному оновленню виробництва 
співвідношення між обсягом нових і ліквідованих основних засо-
бів, що склалося протягом 2001-2005 рр. Частка ліквідованих ос-
новних засобів майже втричі є меншою за частку нових, а це 
означає, що у промисловості продовжується процес накопичення 
застарілих засобів виробництва. 

Промисловий потенціал як системне явище, в основу якого 
покладено принцип суспільних інтересів, має спиратися на широ-

                                                 
1 Детальніше проблеми інвестиційного забезпечення промисловості висвітлені в 

5-му розділі. 
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ко розгалужене інституціональне середовище, яке б забезпечува-
ло умови для ефективного розвитку первинних ланок виробницт-
ва і сприяло найповнішому задоволенню різноманітних потреб 
суспільства. Посилення уваги до інституціональних умов і захо-
дів промислового розвитку, зокрема таких, як створення прошар-
ку ефективних власників − суб’єктів господарювання, розвиток 
ринкової інфраструктури, вдосконалення і стабілізація правового 
поля господарювання мають перетворитися найближчим часом із 
розряду теоретичних дискусій у комплекс практичних дій, що 
матиме вирішальне значення для успішного функціонування 
промислового потенціалу. 

Великої гостроти набули такі проблемні питання, як: 
– нерозвиненість малого, середнього і венчурного бізнесу і 

недосконалість механізмів реструктуризації і банкрутства неефе-
ктивних підприємств; 

– нестача фінансових, кредитних, страхових і  фондових ри-
нків, брак біржової системи товарних ринків, обмежені інформа-
ційні можливості підприємців у вивченні кон’юнктури ринків; 

– непослідовна і нелогічна політика економічних пріорите-
тів; часті зміни "правил гри"; відсутність системного розумного 
протекціонізму стосовно вітчизняних виробників, які мають по-
тенційні можливості до нарощування конкурентних переваг. 

Їх повільне розв’язання не сприяє активізації підприємниць-
ких зусиль, стримує розвиток і структурно-інноваційну трансфо-
рмацію промислового потенціалу. Проте прискорити цей процес 
цілком можливо, якщо надати дієву організаційно-правову під-
тримку заходам із розширення мережі та сфер діяльності малих 
підприємств. Мають бути створені умови для налагодження ефе-
ктивної взаємодії великого, середнього та малого бізнесу, насам-
перед у наукомістких секторах. 

Необхідно сприяти поширенню такого напряму системної 
організації промислового потенціалу, як оптимізація галузевої 
структури регіональних і міжрегіональних промислових компле-
ксів (кластерів) із замкненими виробничими циклами і розгалу-
женою системою кооперативних зв’язків. У цьому контексті осо-
бливо актуальним стає розвиток промислової інфраструктури, 
передусім систем транспорту, зв’язку, інформатизації, науково-
технологічного забезпечення і сервісного обслуговування. 
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Суттєвим каталізатором трансформаційних процесів має 
стати людський фактор. Для цього потрібно удосконалити систе-
му соціальних гарантій, підняти рівень матеріального забезпе-
чення робітникам промисловості, послідовно здійснювати заходи 
з покращення умов праці і економічної безпеки. 

Інституційні важелі промислового розвитку суттєво активі-
зуються в умовах інтеграційних прагнень України, зокрема щодо 
набуття членства в ЄС, вступу до СОТ, розширення співпраці з 
країнами евроазійського регіону. Стратегія інституційних пере-
творень має цілком узгоджуватися з інтеграційними процесами, 
серед яких майже чи не найбільшу проблему становитимуть умо-
ви формування конкурентного середовища, адекватного світовим 
вимогам і підвищення конкурентних можливостей промислового 
потенціалу. 

У цьому контексті доцільним біло б продовжити лібераліза-
цію економічних відносин, створюючи рівні й вигідні умови гос-
подарювання і конкуренції для всіх суб’єктів підприємницької 
діяльності, а механізми державного регулювання перевести ви-
ключно на економічну основу, що зробить їх більш ефективними 
і адекватними світовій практиці конкурентних відносин. 

Доцільно реформувати систему представництва інтересів 
держави в акціонерних товариствах, переглянути дивідендну по-
літику, провести інвентаризацію об’єктів права державної влас-
ності з метою передачі їх на платній чи безплатній основі ефек-
тивнішому власнику або проведено комплекс заходів із забезпе-
чення ефективнішого менеджменту. 

Більш дієвим мають стати закони і нормативно-правові акти 
ведення господарської діяльності. Це сприятиме попередженню 
негативних тенденцій, що виникали на попередніх стадіях рефо-
рмування власності. Зокрема, має бути підвищена якість перед-
приватизаційної підготовки об’єктів приватизації, припинена 
практика відчуження майна шляхом позаприватизаційних проце-
дур через так зване "рейдерство" і штучне банкрутство, що стало 
можливим через нормативно-правові прогалини в інституціона-
льному забезпеченні господарських процесів. 

Подолання кризових явищ, стабілізація виробництва і вихід 
на позитивний тренд розвитку створило підґрунтя для реалізації 
якісно нових можливостей у розвитку промислового потенціалу. 
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Визначальною віхою нової орієнтації промислового розвитку, як 
це передбачено у Державній програмі розвитку промисловості на 
2003-2011 рр., має стати створення сучасного, інтегрованого у 
світове виробництво промислового комплексу [35]. 

Аналіз стану промислового потенціалу дозволяє визначити 
науково-методичне підґрунтя для формування стратегії промис-
лового розвитку, найближчими пріоритетами якої мають стати 
такі завдання: 

– поглиблення ступеня технологічної переробки на підпри-
ємствах традиційних видів діяльності (металургійної, хімічної 
промисловості, неметалевих мінеральних виробів), що сприятиме 
розширенню внутрішнього попиту на їх продукцію, підвищенню 
ефективності експортного потенціалу та становлення раціональ-
ніших пропорцій в експортній орієнтації виробництва; 

– створення інституціональних умов для прискореного роз-
витку наукомістких і високотехнологічних виробництв, які поряд 
з опануванням власної ніші на ринках цієї продукції, дозволить 
обмежити ступінь залежності економіки України від її імпорту; 

– посилити інноваційну спрямованість відтворювальних 
процесів, ключовими ознаками яких мають стати скорочення те-
рмінів оновлення основних засобів, прискорене вибуття застарі-
лих фондів і технологічне вдосконалення виробництва. 

Комплексне і системне розв’язання цих проблем дозволить 
підняти ефективність і прискорити реалізацію суспільної місії 
промислового потенціалу як ключового фактора економічного 
розвитку України. 

1.5. Конкурентоспроможність промислового 
виробництва в структурно‐інноваційному 

аспекті 

Економіка країни являє собою складну структуровану сис-
тему, окремі елементи якої знаходяться у відповідних взаємо-
зв’язках, що визначають якість функціонування системи в ціло-
му. Промисловість як складова економіки також володіє майже 
всіма атрибутами системи, що дозволяє розглядати її як об’єкт 
структурного регулювання, оскільки пропорції виробництва віді-
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грають ключову роль в активізації відтворювальних процесів, ви-
значають ринкову спрямованість, ефективність і конкурентосп-
роможність економіки. 

Структурна політика по відношенню до промисловості стає 
суттєвим важелем формування конкурентних переваг. Змінюючи, 
або сприяючи змінам структурних пропорцій промисловості, 
держава створює умови для досягнення відповідних соціально-
економічних цілей, забезпечення оптимального і стабільного фу-
нкціонування економіки. Як свідчить світова теорія і практика 
переходу економічних систем до нового якісного стану, навіть 
коли головним суб’єктом структурних змін виступають окремі 
підприємства, фірми, компанії, яких підштовхує до цього ринкова 
кон’юнктура і конкурентні вимоги, держава не може залишатися 
стороннім спостерігачем структурних трансформацій. 

М.Портер, аналізуючи урядову політику щодо конкурентно-
го розвитку промисловості, засвідчує що найбільш відчутний та 
вагомий вплив на створення національних переваг уряд здійснює 
через активізацію фактора інвестиції за допомогою таких важе-
лів, як бюджетні капіталовкладення, субсидії, тимчасові протек-
ціоністські заходи. Уряд також має взяти на себе провідну роль у 
заохоченні заощаджень, отриманні зовнішніх фінансових ресур-
сів, вдосконаленні системи освіти, інфраструктури, технологічної 
бази виробництва [36, с.732]. 

В Україні з середини 90-х рр. ХХ ст. особливо гостро відчу-
вається брак інвестицій для модернізації промисловості. Проте 
наміри уряду щодо посилення свого впливу на створення націо-
нальних переваг через розвиток промисловості з’явилися лише 
останнім часом, що відобразилося у проекті Програми діяльності 
Кабінету Міністрів України "Конкурентна Україна", в якій струк-
турна перебудова промисловості, зрештою, стала пріоритетом 
державної політики. 

У загальному значенні «структура» (від лат. structura) озна-
чає побудову, розміщення, а структура суспільного виробництва 
− це склад його основних елементів, співвідношення і форми вза-
ємозв’язку між соціально-економічними секторами народного го-
сподарства й видами виробництва, що визначають економічне 
життя суспільства й процес розширеного відтворення [1, с.641]. 
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Важливість структурної трансформації як засобу адаптації 
української економіки до умов ринку вже стала майже аксіомою 
в сучасній вітчизняній економічній думці та практиці регулюван-
ня економіки для надання їй конкурентних переваг. Проте погля-
ди як науковців, так і практиків на те, що розуміти під структур-
ною перебудовою і як вона впливає на конкурентоспроможність 
поки що суттєво різняться. Цьому є принаймні дві причини. З од-
ного боку, існує досить глибокий теоретичний вакуум щодо 
осмислення феномена структури як економічної категорії. З ін-
шого, − точаться дискусії щодо того, які саме структурні пробле-
ми заслуговують на увагу у здійсненні ринкових перетворень та в 
якій послідовності їх треба розв’язувати. 

Представники вітчизняної економічної школи здебільшого 
вважали, що глибоке падіння промислового виробництва на по-
чатку реформ було спричинено через неадекватну ринковим умо-
вам структуру промислового виробництва, що сформувалася в 
Україні ще за часів планової економіки, тобто в інших суспільно-
економічних відносинах й без урахування міжнародного поділу 
праці. Ринок, на порозі якого постала економіка України, відтор-
гнув більшість товарів вітчизняного виробництва, висунувши 
якісно нові вимоги як до номенклатури і асортименту товарів і 
послуг, так і до їх якості, вартісних характеристик та інновацій-
ності. Узагальнюючим критерієм ринкових вимог постала конку-
рентоспроможність товарів, галузей і економіки країни в цілому. 
Тому цілком виправданою була думка, що в цих умовах пріори-
тет в структурній трансформації промисловості має бути віддано 
вдосконаленню галузевих пропорцій виробництва, що дало б змо-
гу адаптувати його до вимог ринку. 

Західні експерти-консультанти Уряду, навпаки, вбачали у 
структурній трансформації, перш за все, проведення інституціо-
нальних змін − децентралізацію управління, формування ринко-
вих інститутів, проведення приватизації і створення розгалуженої 
структури власності, притаманній ринковим відносинам. Адапта-
ція галузевої і виробничої структури до нових реалій ними ціл-
ком віддавалася до сфери ринкових механізмів. Втручання дер-
жави в регулювання галузевих пропорцій взагалі вважалося не-
доречним. 
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На сьогодні вже немає сенсу дискутувати, який шлях був 
кращим, оскільки інституційний напрям отримав досить переко-
нливі аргументи − створено багатоукладну структуру власності, 
почали діяти ринкові інституції, а Україна отримала статус краї-
ни з ринковою економікою. Проте не можна не звертати увагу на 
те, що платою за таку послідовність розв’язання структурних 
проблем стало двократне падіння обсягів промислового виробни-
цтва і майже десятирічна стагнація економіки. 

За підсумками 2006 р. промисловість за обсягом виробницт-
ва вийшла на рівень 1990 р., але структурні проблеми від того не 
стали менш актуальними. Більше того, з переходом до форму-
вання конкурентного вектора державної економічної політики, як 
це задекларовано у згадуваному вище проекті Програми діяльно-
сті Кабінету Міністрів України, актуальність подальшого розвит-
ку теоретичної думки щодо поглиблення уявлень як до сутності 
факторів розвитку економіки, так і до її структурних пропорцій 
значно зростає. 

У цьому сенсі на увагу заслуговує робота І.Крючкової з сис-
темного дослідження структурних чинників розвитку економіки. 
Структуру вона розглядає як своєрідну "структурної матриці", в 
межах якої діє певний ансамбль тих чи інших чинників, і підтри-
мує постулати С.Кузнеця, лауреата Нобелевської премії, щодо 
"наявності зв’язку між економічною динамікою та структурними 
процесами", а також, що "структурні зміни є передумовою еко-
номічного зростання і, розпочавшись, надалі формують, стриму-
ють або підтримують економічний розвиток країни" [37, с.18-19]. 

Ключовим моментом у постулатах структурної теорії еко-
номічного розвитку, як вони подаються у згаданій роботі, є те, що 
"зростання агрегованого продукту передбачає широке перетво-
рення усіх економічних структур" − галузевої, виробничої, про-
фесійної, структури зайнятості, доходів, територіального розпо-
ділу населення, міжгалузевого та міжнаціонального потоку това-
рів, капіталу, робочої сили, інформації, тощо, тобто всіх тих про-
порцій, які, так би мовити, становлять макроекономічну структу-
рну матрицю. 

Логічним буде припустити, що для оцінки структурних 
чинників промислового розвитку її структурний ансамбль має 
формуватися на мезорівні. З переходом до підприємницького се-
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редовища − підприємств, фірм, компаній − склад економічних 
структур також змінюється, охоплюючи чинники структурної га-
рмонізації мікрорівня. 

Джерелом всякого розвитку за діалектикою є протиріччя. В 
економіці протиріччя найбільш наочно виявляються в структур-
них співвідношеннях елементів системи. Ця особливість висуває 
структурні чинники на авансцену економічної теорії і практики 
регулювання економічних процесів як індикаторів і важелів роз-
витку. Змінюючись, економічні структури накопичують в собі 
потенціал, який дає поштовх для змін самої системи, переводячи 
її в новий якісний стан. Але структурні зміни можуть як сприяти 
зростанню ефективності економічної системи, узагальнюючим 
проявом якого є збільшення ВВП, так скорочувати можливості 
розвитку. 

Так, збільшення частки інвестицій, що спрямовуються в ос-
новний капітал прогресивних наукомістких галузей і виробництв, 
продукція яких є конкурентоспроможною і користується підви-
щеним попитом, безумовно, стане фактором розвитку. Але мож-
ливі і зворотні тенденції, коли структурні зміни накопичують по-
тенціал від’ємної дії і система зазнає втрат. Продовжуючи при-
клад із галузевою структурою інвестицій, не можна не помітити, 
що досить реальною є ситуація, коли більш швидкими темпами 
нарощувалися інвестиції в підтримку застарілих виробництв, 
консервуючи і навіть погіршуючи умови економічного розвитку. 
Так, у 2005 р. обсяг інвестицій в основний капітал металургійної 
промисловості порівняно з 2004 р. збільшився в 1,4 раза, а їх час-
тка в загальному обсязі  інвестицій у промисловість зросла з 11,6 
до 15,9%, тобто на 4,3%, тоді як у більш прогресивну галузь − 
машинобудування індекс інвестицій був від’ємний (0,86), а їх ча-
стка в галузевій структурі зменшилася на 1,6%, з 8 до 6,4% [див. 
34, с.212,213]. 

У методологічному плані дослідження структурних пропор-
цій, а особливо їх змін є найважливішим етапом оцінки потенціа-
лу і тенденцій розвитку економічної системи. Такі спостереження 
дають практичний матеріал для обґрунтування і прийняття гос-
подарських рішень щодо регулювання економічного розвитку. 
Проте в основі структурних змін лежить більш глибоке протиріч-
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чя, яке постійно відтворюється через динамічний поступ науково-
технічного прогресу та інерцію господарського механізму. 

Наука та інноваційна діяльність постійно відкривають нові 
можливості для підвищення ефективності соціально - економіч-
ного розвитку суспільства. Суб’єкти підприємницької діяльності 
в цьому сенсі менш еластичні і реагують на досягнення науково-
технічного прогресу із запізненням. Лише окремим з них вдаєть-
ся оперативно реагувати на виклики ринкової кон’юнктури, 
пов’язані з НТП. Саме ця обставина призводить до того, що стру-
ктурні зміни можуть мати як позитивний, так і негативний век-
тор, слугуючи відповідно індикатором зростання потенціалу сис-
теми, або її деградації. Тому їх, на нашу думку, доцільно розгля-
дати не як самодостатній чинник регулювання економічного роз-
витку, а разом з його якісною характеристикою, яка б засвідчува-
ла інноваційну природу структурних змін, тобто як інноваційно-
структурний фактор. У такому поєднанні структура як економіч-
на категорія набуває прогресивно-оптимістичного значення, як 
важіль забезпечення конкурентних переваг. Поки що структур-
ний фактор здебільшого мав негативний характер. Незадовільна, 
неадекватна ринковим умовам структура економіки України роз-
глядалася як головна причина виникнення та існування проблем-
них ситуацій в її розвитку. 

Можна підтримати позицію як зарубіжних, так і вітчизняних 
дослідників, що джерелом зростання економіки і підвищенням її 
конкурентних можливостей має стати інноваційна діяльність і 
формування на її основі нової технологічної бази виробництва 
[38;39;40;41;42]. Основну увагу необхідно зосередити на пошуку 
таких структурних чинників, які б мали інноваційне походження і 
забезпечували позитивний вектор структурних змін, створюючи 
потенціал економічного розвитку через зростання продуктивності 
системи. Проте, де і на якому ієрархічному рівні знаходяться ін-
новаційно-структурні важелі такого впливу і хто має їх активізу-
вати, лишається здебільшого в дискусійній площині. С.Д.Коуен, 
наприклад, наводить сім різних поглядів на конкурентоспромож-
ність США − від ствердження, що проблема зниження конкурен-
тоспроможності існує і являє економічну небезпеку, до повного 
ігнорування конкурентоспроможності як такої, що не має сенсу в 
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умовах глобалізації світової економіки з ринками без кордонів 
[43]. 

Багато авторів, вивчаючи феномен конкурентоспроможнос-
ті, використовують для цього різні підходи, щоб визначити най-
важливіші фактори, які впливають на формування конкурентних 
переваг. Так, Р.Нельсон наводить три основні підходи, за якими 
стає можливим визначати багаторівневий характер конкуренто-
спроможності і можливі шляхи впливу на неї. Це зокрема: 

– мікроекономічний підхід, що як головні суб’єкти конкуре-
нції розглядає компанії, у сфері діяльності яких знаходяться ос-
новні фактори і важелі конкурентних переваг; 

– макроекономічний − прихильники якого основні умови 
конкурентних переваг вбачають у витратах капіталу, сукупних 
нормах заощадження і інвестування, а також у зростанні продук-
тивності праці; 

– через вивчення промислової політики держави, яка може 
досить оперативно впливати на конкурентоспроможність через 
субсидування інноваційної діяльності і захист внутрішнього рин-
ку [44]. 

Кожен із цих підходів дає можливість досліджувати конку-
рентоспроможність на відповідному рівні економічної системи. В 
роботах українських учених використання знаходять всі три під-
ходи, але перевагою, на наш погляд, користується макроекономі-
чний підхід, відображений зокрема у роботах Кваснюка Б.Є. 
Крючкової І.В., Антонюк Л.Л., Жаліла Я.А., Полунєєва Ю.В. [45; 
див. 37;46;47;48]. 

На рівні підприємницького середовища частіше використо-
вується традиційний підхід, який робить наголос на підвищенні 
конкурентних можливостей безпосередньо суб’єктів конкуренції 
− підприємств, фірм, компаній. 

У контексті інноваційних змін, як передумов формування 
конкурентних можливостей економіки, поширюється інтерес як 
вчених, так і політиків до осмислення ролі державної промисло-
вої політики з підвищення конкурентних можливостей економіки 
через активізацію інноваційних процесів, формування технологі-
чних пріоритетів, фінансову підтримку інноваційної сфери, вдос-
коналення організаційно-економічних методів державного і галу-
зевого управління технологічним розвитком [49;50;51;52;53]. 
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Проте ми не схильні віддавати перевагу якомусь одному 
підходу, оскільки кожен з них окремо не дає повної відповіді на 
питання, що ж кінець-кінцем впливає на зміни конкурентоспро-
можності. Хоча в контексті даної роботи значне місце приділя-
ється ролі промислової політики у забезпеченні конкурентних 
переваг, ми вважаємо, що не можна ігнорувати як мікроекономі-
чний рівень, де реалізуються інноваційні здобутки компаній, ви-
никають нові галузі і виробництва і створюється переважна час-
тина валової доданої вартості, так і макроекономічне середовище, 
в якому формується соціальне і нормативно-правове поле конку-
ренції. Лише комплексний підхід сприятиме реалізації ефектив-
ної конкурентної стратегії держави, де кожен господарюючий 
суб’єкт зможе створити власні конкурентні позиції, що в цілому 
відповідає сучасній теорії конкуренції, яка виходить з того, що 
конкурують не країни, а окремі виробники чи продавці продукції, 
а тому економічний успіх держави та її конкурентоспроможність 
безпосередньо визначається наявністю в неї конкурентоспромо-
жних галузей і виробництв. Отже, підвищення конкурентоспро-
можності національних товаровиробників слід розглядати як най-
важливіший пріоритет промислової політики держави. Його реа-
лізація має знайти всебічну активну підтримку в діях уряду і за-
безпечуватися формуванням сприятливого внутрішнього і зовні-
шнього нормативно-правового поля конкуренції, що неможливо 
без постійного обстеження національної економіки та світового 
ринку, виявлення умов і факторів виробництва, що можуть спри-
яти ефективній конкуренції. 

Жодна з країн, навіть найрозвиненіша, не ставить за мету 
досягнення ефективної конкуренції по всьому асортименту про-
дукції, яку вона може потенційно виробляти. Пріоритет надається 
лише тим секторам економіки, які мають умови для отримання 
конкурентних переваг на світовому ринку. Для трансформаційної 
економіки такий підхід є особливо прийнятним. Щоб запобігти 
нераціональному використанню національних ресурсів у процесі 
структурної перебудови, необхідно якомога точніше визначити 
пріоритетні виробництва, підтримка яких сприятиме прискорен-
ню структурної перебудови і підвищенню конкурентоспромож-
ності. Тобто йдеться про формування такої ідеології промислової 
політики, яка була б адекватна умовам ринку, відповідала вимо-
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гам збереження економічної й політичної незалежності держави 
та сприяла ефективному інтегруванню у світову економічну сис-
тему. 

Практичною основою її розробки й реалізації, на нашу дум-
ку, має стати розв’язання таких першочергових завдань: 

– оцінка ступеня конкурентоспроможності національної 
економіки з визначенням умов і факторів, що можуть сприяти 
ефективній конкуренції, збільшенню експортного потенціалу 
держави; 

– обґрунтування пріоритетних галузей, виробництв і видів 
продукції, що мають або можуть отримати в коротко- і середньо-
строковій перспективі конкурентні переваги на світових ринках; 

– визначення шляхів і заходів державного сприяння підви-
щенню конкурентоспроможності вітчизняного виробництва, зок-
рема, за рахунок цільової підтримки пріоритетних галузей і виро-
бництв; 

– поєднання зусиль держави у здійсненні структурної пере-
будови, інноваційної політики та соціально-економічного розвит-
ку регіонів щодо підвищення конкурентоспроможності вітчизня-
ного виробництва; 

– науково-практичне та інституційне забезпечення заходів 
щодо підвищення конкурентоспроможності вітчизняного вироб-
ництва, виходячи з національних умов та особливостей світового 
ринку. 

При цьому слід розділяти загальне прагнення до підвищення 
конкурентоспроможності національної економіки в цілому і мо-
жливості отримувати конкурентні переваги в окремих галузях і 
виробництвах. У першому випадку − це має бути стратегічна лі-
нія державної політики взагалі, в іншому − йдеться про визна-
чення пріоритетних галузей, виробництв і видів продукції, які 
вже мають або можуть отримати найближчим часом певні конку-
рентні переваги через наявність у тій чи іншій країні необхідних 
сприятливих умов, тобто про те, що власне має бути предметом 
промислової політики. Відповідно до цього повинні розподіляти-
ся наявні ресурсні можливості держави і окремих її галузей. Ін-
акше кажучи, визначення конкретних заходів щодо підвищення 
якості і конкурентоспроможності продукції та їх фінансування 
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мають забезпечувати максимально ефективне використання на-
явних ресурсів. 

Світовий досвід засвідчує, що країни, як правило, експор-
тують ту продукцію, для випуску якої у них є надлишок факторів 
виробництва і яка має найменшу відносну вартість, а імпортують 
− навпаки, товари, що потребують дефіцитних факторів і підви-
щених витрат на їх виготовлення [див. 36]. Тому основна увага у 
практичній роботі щодо підвищення конкурентоспроможності 
повинна приділятися забезпеченості факторами виробництва, які 
можуть використовуватися для розвитку галузі і створення кон-
курентних переваг. 

Проте останнім часом факторна теорія конкурентних пере-
ваг в її класичному вигляді зазнає істотної трансформації. Досвід 
інших країн, що динамічно розвивалися в останні 15-20 років, 
свідчить, що: 

по-перше, з’являється все більше ознак того, що окремі фак-
тори по - різному впливають на створення конкурентних переваг; 

по-друге, самі фактори зазнають суттєвих змін під впливом 
науково-технічного, інноваційного і економічного розвитку; 

по-третє, конкурентні переваги набувають вибіркової чут-
ливості до окремих факторів. 

Свого часу конкурентоспроможність держави значною мі-
рою залежала від наявності в неї основних факторів виробництва 
− природних ресурсів (землі, води, лісів, мінеральної сировини), 
трудового потенціалу і капіталу. З розвитком виробництва і тех-
нічним прогресом більш суттєво на конкурентоспроможність 
стали впливати так звані розвинені фактори − загальна інфра-
структура країни, її науковий потенціал, рівень освіти населення, 
тобто ті особливості, які притаманні економічно розвиненим кра-
їнам, мають широкий спектр впливу і можуть використовуватися 
в багатьох галузях економіки. 

На рівні окремих галузей і виробництв чи не визначальну 
роль у створенні конкурентних переваг почали також відігравати 
спеціалізовані фактори − спеціальна інфраструктура, в тому числі 
інноваційна, спеціальні знання у вигляді науково-технічних баз 
даних по окремих галузях знань, фахівці відповідних профілів 
знань тощо, без яких неможливо створювати і розвивати вироб-
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ництво сучасної високотехнологічної, наукомісткої і конкуренто-
спроможної продукції. 

Таблиця  1 .4  
Рівень забезпеченості видів промислової діяльності 

факторами виробництва
Фактор виробництва 
Основні Розвинені 

Вид діяльності 

С
ир
ов
ин
ні

  
ре
су
рс
и 

Ен
ер
ге
ти
чн
і  

ре
су
рс
и 

Тр
уд
ов
ий

  
по
те
нц
іа
л 

К
ап
іт
ал

 

За
га
ль
на

 
ін
фр

ас
тр
ук
ту
ра

 

Ін
но
ва
ці
йн
а 

ін
фр

ас
тр
ук
ту
ра

 

Добувна промисловість       
видобування енергетичних
матеріалів ++ ++ ++ ++ ++ – 

видобування неенергетич-
них матеріалів ++ + ++ ++ ++ – 

Обробна промисловість       
харчова промисловість ++ + ++ + ++ ++ 
легка промисловість + + ++ + ++ – 
виробництво деревини і 
виробів з неї ++ + ++ + ++ – 

целюлозно-паперова, 
поліграфічна, видавнича 
справа 

+ + ++ + ++ – 

виробництво коксу та про-
дуктів нафтопереробки ++ + ++ + ++ – 

хімічна та нафтохімічна + + ++ + ++ ++ 
виробництво інших 
неметалевих мінеральних 
виробів 

++ + ++ + ++ – 

металургія та обробка 
металу  ++ + ++ + ++ + 

машинобудування ++ ++ ++ + ++ ++ 
Оцінка авторів. Знак «++» означає значну забезпеченість фактором, 

«+» − незначну забезпеченість, «–» – незабезпеченість фактором. 

Особливістю розвинених і спеціалізованих факторів, є те, 
що їх майже неможливо придбати на ринку, як скажімо мінера-
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льні ресурси. Вони є продуктом розвитку економічної системи. Їх 
наявність відкриває для країни відповідні ніші в сегментації рин-
ку, де її конкурентні можливості можуть виявитися найбільш 
продуктивними. 

Навіть приблизний огляд забезпеченості факторами вироб-
ництва окремих видів промислової діяльності дає змогу більш-
менш упевнено виявити їх потенційні можливості щодо отриман-
ня конкурентних переваг (див. табл. 1.4). Так, сировинна складо-
ва навіть при обмеженні енергетичних ресурсів, що почало дава-
тися взнаки в останні 2-3 роки, створює переваги енерго-
сировинним галузям. Структура експорту промислової продукції 
переконливо підтверджує висновок, у 2005 р. в ньому більше 2/3 
(68,6%) займала продукція саме цих галузей (мінеральні продук-
ти − 13,8%, продукція хімічної промисловості і пов’язаних з нею 
галузей − 10,3%, деревина, деревна маса і вироби з деревини − 
2,9%, вироби з каменю − 0,6%, недорогоцінні метали − 40,9%) 
[див. 34, с.262]. Проте сировинна складова досить швидко втра-
чає свої переваги через зростаючу вартість енергетичних ресур-
сів, які здебільшого мають імпортне походження. Тому проблема 
забезпечення конкурентоспроможності зазначених видів промис-
лової діяльності переноситься у площину енергозбереження, осо-
бливо це актуально для металургійної і хімічної промисловості, 
як основних споживачів природного газу. 

Серед основних факторів виробництва, які поки що сприя-
ють отриманню конкурентних переваг, слід зазначити досить де-
шеві трудові ресурси через низький рівень оплати праці, що скла-
вся в Україні. Але його вплив нестійкий і дещо оманливий. Низь-
ка вартість робочої сили викликає, з одного боку, незацікавле-
ність у роботі взагалі і зокрема − у створенні конкурентоспромо-
жної продукції, а з іншого – обмежує внутрішній ринок через ни-
зький споживчий попит. Крім того, подальше стримування зрос-
тання оплати праці може звести нанівець конкурентні переваги за 
цим фактором, оскільки активізуються міграційні процеси і голо-
вною проблемою ринку праці в Україні стане не тільки низький 
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рівень оплати, а й абсолютне скорочення трудового потенціалу, 
особливо висококваліфікованого персоналу1. 

Тому однією з пріоритетних національних проблем, 
розв’язання якої особливо актуально в контексті конкурентосп-
роможності, має стати досягнення в країні соціального консенсу-
су в питаннях оплати праці між робітниками, роботодавцями і 
урядом. Поряд з цим мають бути поширені довгострокові освітні 
програми для молоді, покращені умови підготовки і перепідгото-
вки кваліфікованих спеціалістів. 

Істотно обмежує можливості отримання конкурентних пе-
реваг нестача інвестиційних ресурсів (капіталу). З одного боку, 
взнаки дає високий рівень зносу основних засобів промисловості 
− 58,2 %. До речі, він найбільший саме у видобуванні неенерге-
тичних матеріалів − 66,5%, хімічній і нафтохімічній промислово-
сті − 63,2%, металургії та обробці металу − 69,8% [див. 33, с.73]. 
З іншого, проблема ускладнюється низькою рентабельністю опе-
раційної діяльності підприємств промисловості. У 2005 р. її рі-
вень становив 5,5%, із них у харчовій промисловості − 3,7%, ви-
робництві деревини та виробів із деревини − 4,5%, целюлозно-
паперовій промисловості − 6,4%, виробництві коксу та продуктів 
нафтопереробки − 4,1%, хімічній і нафтохімічній промисловості 
− 7,8%, металургії та обробці металу − 7,2%, машинобудуванні − 
3,4%, а в легкій промисловості отримано навіть збиток − 0,2% 
[див. 33, с.94]. Брак інвестиційних ресурсів суттєво ускладнює 
розвиток, оновлення і модернізацію основних засобів промисло-

                                                 
1 Наприклад, до гостроти соціальних аспектів формування і використання тру-

дового потенціалу приверталась увага під час українсько-угорського наукового семіна-
ру "Інноваційні виміри ринкових перетворень: стратегія України і досвід Угорщини ” 
(Київ, Інститут економіки та прогнозування НАН України, лютий 2007 р.). Зокрема, 
проф. А.Інотаї (Інститут світової економіки Угорської академії наук), відмітив, що го-
ловною проблемою ринку праці в Угорщині стає "брак висококваліфікованого персо-
налу", незважаючи на те, що угорці в цілому не схильні до міграції. Українські реалії в 
цьому сенсі значно гірше, на чому наголосила проф. Е.Лібанова (Інститут демографії та 
соціальних досліджень НАН України), відзначивши зокрема, що частка осіб з вищою 
освітою серед населення віком 25-35 років в Україні не тільки не зростає, а навпаки 
зменшується, а майже 3 млн чол., тобто близько 12-13% працездатного населення краї-
ни, працюють за кордоном на умовах трудової міграції (детальніше [54]). 
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вості, незважаючи на певну активізацію інвестиційних процесів в 
останні роки1. 

Забезпеченість розвиненими факторами виробництва зага-
льної дії, зокрема, інфраструктурою, створює досить рівні умови 
для всіх видів промислової діяльності, але їх обсяг, асортимент і 
якість залишаються низькими. Значний знос колій і рухомого 
складу на залізничному транспорті, незадовільна якість доріг ав-
томобільного сполучення, нерозвиненість сервісного обслугову-
вання і логістичного супроводження вантажоперевезень, низький 
рівень інформатизації і використання інформаційних технологій 
значно обмежують конкурентні позиції промисловості. Це особ-
ливо позначається на ефективності використання переваг Украї-
ни як морської і транзитної держави з розвиненими міжнародни-
ми торговельно-економічними зв’язками. 

Спеціалізовані фактори, до яких можна віднести інновацій-
ну інфраструктуру, стають у пригоді лише окремим видам про-
мислової діяльності, це, перш за все, наукомісткі і високотехно-
логічні галузі машинобудування (переважно оборонної промис-
ловості) хімічної і нафтохімічної (зокрема хіміко-фармацевтичної 
промисловості), а також окремі виробництва харчової промисло-
вості. Підтвердженням того, що ці галузі досить активно викори-
стовують свої переваги завдяки наявності спеціалізованих факто-
рів виробництва, є той факт, що вони мають значно вищий показ-
ник щодо інноваційного розвитку порівняно з іншими видами ді-
яльності. Так, у витратах промисловості на інноваційну діяль-
ність за 2005 р. частка цих трьох видів діяльності становила 
61,8%, а в обсязі реалізованої інноваційної продукції промисло-
вості – 68,7% [55, с.204,205,248,249]. 

Наявність факторів конкурентних переваг виробництва ще 
не гарантує його конкурентоспроможність, оскільки чимало за-
лежить від ефективності використання цих факторів. Оцінка за-
безпеченості та ефективності використання в Україні основних 
факторів виробництва порівняно з шістьма економічно найрозви-
ненішими країнами світу (США, Японія, Німеччина, Франція, 
Велика Британія, Канада), засвідчила, що наша країна має досить 

                                                 
1 Детальніше проблеми інвестиційного забезпечення промисловості буде висвіт-

лено у 5 розділі книги. 
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високий рейтинг у забезпеченості сільгоспугіддями (3-є місце), 
трудовим потенціалом (4-є місце), науковим потенціалом (3-є мі-
сце). Але виявилося, що за ефективністю використання зазначе-
них факторів Україна набагато відстає від названих країн. Напри-
клад, від Франції, відставання щодо використання сільгоспугідь – 
майже у 12 разів, трудового потенціалу – у 15 разів, а наукового 
потенціалу – більше ніж у 20 разів [56]. Незважаючи на всі умов-
ності таких порівнянь, відмінності настільки разючі, що не можна 
не звертати на це уваги при формуванні конкурентної політики 
держави і активізації інноваційних важелів розвитку промислово-
сті. 

Конкурентоспроможність промислового виробництва може 
бути суттєво підвищена через інтернаціоналізацію попиту. Мова 
йде про поширення інтересу до української продукції з боку спо-
живачів з-за кордону. Це досить комплексна проблема, бо перед-
бачає вирішення широкого кола політичних, економічних, техно-
логічних і соціальних питань. Окрім переходу на міжнародні но-
рми і стандарти з виготовлення, експлуатації і сервісного обслу-
говування продукції та проведення її сертифікації, суттєвої уваги 
заслуговує розвиток відповідної ринкової інфраструктури за кор-
доном, а саме: формування розгалуженої системи збуту товарів і 
послуг, створення мережі торговельних представництв, комер-
ційних агентств, оптових складів, виставкових комплексів (залів) 
тощо, які мають сприяти популяризації і просуванню вітчизняних 
товарів. 

Вирішувати ці питання одному підприємству і навіть галузі 
дуже складно, але якщо вони ставлять за мету вихід на зовнішній 
ринок, держава повинна якомога активніше допомагати їм у цьо-
му. Це значно підвищить їх потенційні можливості в отриманні 
конкурентних переваг. Проте українські реалії в цьому сенсі до-
сить неоднозначні для різних галузей. З одного боку, держава на-
магається істотно змінити традиційну структуру українського 
експорту, підвищивши у ньому частку наукомісткої та високоте-
хнологічної продукції та продукції поглибленої переробки кінце-
вого споживання. У розв’язанні цієї проблеми надії покладають-
ся, перш за все, на галузі машинобудування і оборонної промис-
ловості, а також на окремі виробництва харчової, легкої та хіміч-
ної промисловості. 
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З іншого боку, не можна ігнорувати наявний потенціал га-
лузей енергосировинного сектора – металургійної, хімічної і наф-
тохімічної промисловості, виробництва коксу та продуктів наф-
топереробки, виробництва інших неметалевих мінеральних виро-
бів (будматеріалів і скловиробів), які хоча і не претендують на 
роль високотехнологічних і наукомістких, але вже займають від-
повідні конкурентні позиції на світовому ринку. Використовуючи 
переваги, що їм забезпечують «домашні» умови, а саме наявність 
ресурсної бази – сировини, трудового потенціалу і основного ка-
піталу, вони виступають як потужні гравці у торговельно-
економічних стосунках України з іншим світом і роблять відчут-
ний внесок в економіку країни. Так, за підсумками 2005 р. енер-
госировинні галузі забезпечували робочими місцями більше 
2 млн чол., або 61,9% від загальної середньорічної кількості пра-
цюючих у промисловості та реалізували продукції на суму 
334 млрд грн, тобто 71,3% загального обсягу реалізованої проми-
слової продукції, а в експорті промислової продукції їх частка 
становила 76,7% [див. 34, с.105,389,262]. 

Істотно змінити існуючі галузеві пропорції в найближчі ро-
ки навряд чи вдасться. З досвіду розвинених країн на це потрібно 
принаймні 12-15 років при значних інвестиціях і активній під-
тримці з боку держави. Тому ще деякий час промислова політика 
вимушена буде реалізувати збалансовану конкурентну стратегію, 
сприяючи, з одного боку, накопиченню інноваційно-
постіндустріального економічного базису за рахунок прискорено-
го розвитку високотехнологічних і наукомістких виробництв V і 
VI технологічних укладів, а з іншого – системно вдосконалюючи 
існуючі індустріальні технології ІІІ і IV технологічних укладів із 
використанням світових і вітчизняних науково-технічних досяг-
нень. 

Про реалізацію саме такого сценарію розвитку свідчить 
співвідношення темпів зростання обсягів реалізованої продукції 
за секторами промисловості (табл. 1.5). Так інноваційно-
інвестиційний сектор, основу якого становить машинобудування, 
як більш наукомістка і високотехнологічна галузь, у 2001-2006 
рр. розвивався майже в 1,7 раза швидше, ніж у цілому зростало 
промислове виробництво. В секторі споживчих товарів коефіці-
єнт випередження становив 1,3 раза. Галузі енергосировинного 
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сектора хоча і продовжували нарощувати обсяги виробництва, 
але значно повільніше – індекс їх розвитку за цей період становив 
0,87 від середнього по промисловості. 

Таблиця  1 .5  
Індекси обсягу реалізації продукції за секторами 

промисловості1)

Звітний період Прогнозний період 
(оцінка) 

 
2000 2006 

Ін
де
кс

 

2012 

Ін
де
кс

 

2018 

Ін
де
кс

 

Промисловість        
млрд грн 302,9 500,2 1,65 878,3 1,75 1631,4 1,89 
відсотків 100 100  100  100  

в тому числі 
за секторами: 
Енергосировинний 

       

млрд грн 229,6 327,5 1,43 458,5 1,4 596,1 1,3 
відсотків 75,8 65,5  52,2  36,5  

Інноваційно-
інвестиційний        

млрд грн 24,2 65,5 2,75 186,2 2,8 521,4 2,8 
відсотків 8,0 13,3  21,2  32,0  

Споживчих товарів        
млрд грн 49,1 106,2 2,16 233,6 2,2 513,9 2,3 
відсотків 16,2 21,2  26,6  31,5  

1) у цінах 2005 р. 
Джерело: розраховано за даними [див. 34, с.27,105,107]. 

Враховуючи структурні пріоритети інноваційної трансфор-
мації економіки України, головний акцент промислової політики 
має бути зосереджено на підтримці прогресивних співвідношень 
у темпах розвитку між секторами промисловості, що склались 
останнім часом, з наданням всебічної державної підтримки галу-
зям інноваційно-інвестиційного сектора – виробництву машин і 
устаткування, виробництву електричного і електронного устатку-
вання, транспортного машинобудування. 

За розрахунками, навіть при збереженні співвідношень у 
темпах розвитку між секторами промисловості на рівні 2001-
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2006 рр. стає можливим вже до 2012 р. значно покращити струк-
туру промислового виробництва, а до 2018 р. вивести її на рівень 
економічно розвинених країн. Частка галузей інноваційно-
інвестиційного сектора може зрости з 13,3% у 2006 р. до 21,2% у 
2012 р. та 32% у 2018 р., а сектора споживчих товарів – відповід-
но з 21,2% до 26,6 та 31,5%. Продовжать розвиватися і галузі 
енергосировинного сектора, але їх частка в структурі промисло-
вого виробництва скоротиться з 65,5% у 2006 р. до 52,2% у 
2012 р. та 36,5% у 2018 р. (див.табл.1.5). 

Розглянуті структурні параметри промислового виробницт-
ва дають підстави розраховувати на сприятливі умови для отри-
мання конкурентних переваг вітчизняними товаровиробниками, 
але щоб зробити ці умови реальнішими держава має мобілізувати 
увесь арсенал доступних їй заходів з проведення відповідної 
структурної політики. 

Висновки 

До теперішнього часу немає усталеного розуміння категорії 
«промисловий потенціал». Переважно він однобічно визначаєть-
ся тільки як сумарний виробничий потенціал підприємств проми-
слового комплексу або як їх спроможність виробляти певний об-
сяг продукції у конкретний проміжок часу. Такий підхід не дає 
змоги оцінити стан промисловості з точки зору її потенціальних 
можливостей щодо досягнення певної мети економічного розвит-
ку, розширеного самовідтворення, сприйнятливості до інновацій, 
здатності до динамічного організаційного та галузевого пере-
структурування та забезпечення конкурентоспроможності еконо-
міки. 

Найповніше уявлення при побудові теоретичної конструкції 
промислового потенціалу дає структурно-організаційний підхід, 
за яким він розглядається як частка економічного потенціалу кра-
їни, що має забезпечувати її матеріальні потреби, впливаючи на 
формування як ресурсної бази, так й інших складових економіч-
ного потенціалу. 

Промисловий потенціал порівняно з потенціалом підприєм-
ства значно розширює свої можливості за рахунок комплексної, 
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системної взаємодії всіх його структурних елементів, через що 
набуває ознак емерджентності, тобто нових властивостей в ре-
зультаті взаємодії суб’єктів господарювання всередині промисло-
вості й у відносинах промислового потенціалу з економічною си-
стемою країни та суспільства взагалі. 

Оскільки промисловий потенціал виконує суспільну місію із 
забезпечення потреб країни у відповідних видах продукції і по-
слуг, а виробничий апарат, що безпосередньо створює матеріаль-
ні блага, знаходиться на конкретних підприємствах, то промисло-
вий потенціал має розглядатися принаймні з двох методологічних 
позицій: 

– як споживчий потенціал за сумою потенціалів підпри-
ємств, які входять до складу промисловості і забезпечують пото-
чний споживчий попит на промислову продукцію і послуги;  

– як відтворювальний потенціал системи, яка має дієві еко-
номічні, соціальні та інституціональні важелі розширеного від-
творення і ефективного використання виробничого потенціалу 
підприємств для забезпечення зростаючих потреб суспільства. 

Таке амбівалентне тлумачення економічної сутності проми-
слового потенціалу відповідає його понятійному визначенню як 
"можливість". У першому випадку, це поточна можливість виро-
бляти і задовольняти існуючий попит на промислову продукцію і 
послуги, в іншому − можливість промисловості адаптуватися до 
зростаючих потреб суспільства. 

Діалектика такої трансформації засвідчує динамічну приро-
ду промислового потенціалу. Із завершенням циклу розширеного 
відтворення промисловий потенціал набуває ознак споживчого, 
який в новому циклі стає «точкою відліку» для наступного роз-
ширеного відтворення. 

Промисловий потенціал як системне утворення більш висо-
кого ієрархічного рівня, ніж підприємство має значно ширший 
перелік складових елементів. Всіх їх за функціональними озна-
ками можна поєднати в такі блоки: структурний, ресурсний, тех-
нологічний, інституціональний. Цілеспрямоване управління 
складовими промислового потенціалу дозволяє удосконалити 
структуру виробництва, посилити інноваційну спрямованість га-
лузі, збільшити конкурентні можливості, а також розв’язувати 
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регіональні, соціальні та екологічні проблеми розвитку промис-
ловості. 

В основу розвитку промислового потенціалу як системного 
утворення і як елемента державного управління доцільно поклас-
ти принцип суспільних інтересів, а критеріальною ознакою його 
можливостей має стати рівень задоволення потреб суспільства. 

Таким чином, категорію промисловий потенціал слід визна-
чити як системне явище, що характеризує можливість галузі ви-
конувати свою суспільну місію із задоволення різноманітних по-
треб суспільства, природа яких пов’язана зі здійсненням промис-
лової діяльності. 

Суттєву роль у формуванні і розвитку промислового потен-
ціалу відіграє промислова політика, як частина загальноекономі-
чної політики держави. Проте економічна теорія не дає однозна-
чної відповіді на зміст, сутність і доцільність промислової полі-
тики як інструменту державного регулювання промислового роз-
витку в умовах ринкової економіки. 

Більшість визначень і аргументів на її користь стосуються 
висування стратегічної мети і обґрунтування концептуальних 
принципів промислового розвитку, тоді як самі механізми і захо-
ди впливу з боку держави на перебіг економічних процесів хоча і 
декларуються на практиці, але з боку теоретичної думки лиша-
ються в дискусійній площині щодо їх доцільності. 

Розширення уявлень щодо державного регулювання ринко-
вої економіки взагалі і промислового потенціалу зокрема слід 
шукати в площині вивчення світового досвіду багатоваріантних 
відносин між державою і суб’єктами господарювання. 

У цьому сенсі як показує дослідження найбільш прийнят-
ною для використання, особливо в системі програмно цільового 
управління економікою, слід визнати систему державного конт-
ракту. Її дієвість і ефективність підтверджуються багаторічним 
досвідом державного господарювання і регулювання економіки 
США, де федеральний контракт став складовою моделі амери-
канської економіки. 

Українська наука, яка може вважатися піонером розробки і 
впровадження програмно-цільових методів управління ще за ча-
сів планової економіки, в умовах ринкової трансформації має за-
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безпечити створення державного ринку товарів і послуг шляхом 
розвитку вітчизняної моделі контрактної системи. 

Знаковим явищем сучасного стану промислового потенціалу 
є його вихід за обсягом виробництва промислової продукції на 
рівень 1990 р. Проте якісні можливості потенціалу лишають ба-
жати кращого. 

Найбільш проблемними рисами промислового потенціалу 
лишаються такі: 

– енергосировинна спрямованість промислового виробницт-
ва, яка підтримується зовнішнім чинником; 

– повільні темпи технологічного оновлення виробництва че-
рез неефективну якість відтворювальних процесів; 

– нерозвиненість ринкових інституцій, що обмежує розви-
ток первинних ланок промислового потенціалу і реалізацію їх 
конкурентних можливостей. 

Істотно змінити ситуацію з розв’язанням означених проблем 
в найближчі роки навряд чи вдасться. З досвіду розвинених країн 
на це потрібно принаймні 12-15 років при значних інвестиціях і 
активній підтримці з боку держави. Тому ще деякий час промис-
лова політика має реалізувати збалансовану конкурентну страте-
гію, сприяючи, з одного боку, накопиченню інноваційно-
постіндустріального економічного базису за рахунок прискорено-
го розвитку високотехнологічних і наукомістких виробництв V і 
VI технологічних укладів, а з іншого – системно вдосконалюючи 
існуючі індустріальні технології з використанням світових і віт-
чизняних науково-технічних досягнень. 

Головний акцент має бути зосереджено на підтримці про-
гресивних співвідношень у темпах розвитку між секторами про-
мисловості, що склалися останнім часом, з наданням всебічної 
державної підтримки галузям інноваційно-інвестиційного сектора 
− виробництву машин і устаткування, електричного і електро-
нного устаткування, транспортного машинобудування. Збере-
ження співвідношень у темпах розвитку між секторами промис-
ловості принаймні на рівні 2001-2006 рр. дасть можливість вже в 
наступні 6-12 років суттєво покращити структуру промислового 
виробництва і вивести її на рівень економічно розвинених країн. 
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Розділ 2  

ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА 
ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРОМИСЛОВОСТІ 

2.1. Технологічні інновації 
в економічному розвитку 

Провідним фактором масштабних економічних змін та еко-
номічного розвитку кінця другого і початку третього тисячоліття 
є фактор інноваційності. Проте наше уявлення щодо інновацій-
них процесів та їх впливу на економіку все ще недостатнє. Особ-
ливо це стосується розуміння сутності технологічних інновацій, 
методологічного та інформаційного забезпечення аналізу іннова-
ційних процесів, визначення рівнів інноваційності окремих 
суб’єктів господарювання, факторів, які впливають на активіза-
цію інноваційної діяльності, диверсифікацію та ефективність ін-
новацій. 

Дослідження даних проблем досить активно ведеться як на 
міжнародному рівні, так і вітчизняними науковцями. Необхід-
ність кращого розуміння сутності інновацій особливо зростає на 
шляху до постіндустріального суспільства, лишаючись найактуа-
льнішою проблемою як на науковому рівні, так і в системі прак-
тичної діяльності з формування та реалізації державної іннова-
ційної політики. 

За прийнятою в Україні методологією статистичних спосте-
режень технологічні інновації – це діяльність підприємств, 
пов’язана з розробкою та впровадженням як технологічно нових, 
так і значно технологічно удосконалених продуктів і процесів [1]. 
Таке тлумачення в цілому відповідає рекомендаціям національ-
них експертів з проблем показників у науково-технічній сфері, 
які викладені в доповіді "Керівництво зі збору та аналізу даних в 
інноваційній сфері", підготовленій організацією економічного 
співробітництва і розвитку (ОЕСР) у співпраці з фондом розвитку 
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промисловості країн Північної Європи (Nordic Fund for Industrial 
Development) [2]. 

Але так було не завжди. Ще донедавна як ключовий фактор 
технологічного розвитку розглядалися лише дослідження і роз-
робки. Спостереження за здобутками саме в цій сфері використо-
вувалися для оцінки технологічного рівня як окремих галузей, 
так і цілих країн. Необхідність глибшого розуміння сутності ін-
новаційних процесів особливо загострилася в останній чверті ми-
нулого століття, коли з’явилися ознаки того, що інноваційний 
процес більш комплексна категорія, ніж вважалося, окремі еле-
менти якої виходять за межі досліджень і розробок, впливаючи як 
на темпи розповсюдження інновацій, так і на розуміння сутності 
інноваційних процесів. 

Було звернуто увагу на те, що результативність роботи окре-
мих фірм не завжди пов’язана тільки з кількістю досліджень і 
розробок. Це підтверджували приклади фірм, які проводили не-
велику кількість досліджень і розробок, але їх економічний роз-
виток був досить успішним. Крім того, як зазначає К. Павітт, ро-
боти в цій сфері характеризують лише перший етап інноваційно-
го процесу, продуктом якого є винахід, корисні моделі, промис-
лові зразки, не даючи інформації щодо їх економічної цінності, 
використання і впливу на економічну діяльність фірми [3]. По-
шук інших складових, які впливають на результативність роботи 
фірми, мав поглибити уявлення щодо сутності інноваційного 
процесу. 

Відомий вчений Р.Ротвелл, досліджуючи в ретроспективі 
природу інноваційних процесів, показує, що їх розвиток відбува-
вся за прогресивною схемою – від простих лінійних моделей до 
більш складних інтерактивних [4]. Спочатку вважалося, що інно-
вації послідовно проходять шлях від дослідження, винаходу, 
впровадження винаходу, тобто власне появи інновації та її розпо-
всюдження. Іншими словами, за ранніми уявленнями інновація 
уявлялася як сукупність послідовних етапів від отримання фун-
даментальних до прикладних знань та їх практичного викорис-
тання.  

У подальшому інноваційний процес почав розглядатися як 
більш складна структура, в якій суттєву роль відіграють фактори 
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й умови, що виникають і діють поза межами сфери досліджень і 
розробки, а саме в технологічній і ринковій сферах. На перший 
погляд такі елементи присутні вже й у простих лінійних моделях, 
зокрема це маркетинг ринку і безпосередньо сам ринок. Але за 
новим уявленням їх взаємодія відбувається з елементами зворот-
ного зв’язку, що підсилює активність і ефективність інноваційних 
процесів, як би підкачуючи потенціал системи, спираючись на 
сприятливі умови, які можуть виникати на різних етапах іннова-
ційного процесу внаслідок розвитку науково-технологічної сфе-
ри, зміни структури попиту, місткості ринку, діяльності у сфері 
маркетингу і збуту. Так, наприклад, поява нових технологій сти-
мулює як виробництво, так і творчий процес − з’являються нові 
гіпотези, концепції, ідеї щодо можливостей технологічних змін у 
різних галузях економіки і промисловості зокрема. Зміна струк-
тури попиту також є потужним фактором активізації інновацій-
них процесів у напряму створення та реалізації технологічних 
можливостей виробництва нових видів продукції і задоволення 
зростаючого попиту на них. 

Проте поряд зі сприятливими умовами в інноваційній діяль-
ності можуть виникати і ризики як у технологічній, так і ринковій 
сферах. В ці моменти фірма може задіяти свою дослідницьку сис-
тему, щоб отримати нові знання, які сприятимуть подоланню 
проблемних ситуацій на будь-якій зі стадій інноваційного проце-
су. Нові уявлення щодо ролі й місця досліджень в інноваційному 
процесі надали подальшого поштовху у розкритті сутності інно-
вацій. Якщо в простих лінійних моделях і навіть інтерактивних 
дослідження розглядалися як перший етап інноваційного проце-
су, який має лише продукувати нові ідеї і гіпотези для їх наступ-
ної розробки, то в новому ракурсі теоретичної думки сутність ін-
новаційного процесу набула вкрай складного, різностороннього 
виду діяльності, що включає багато взаємопов’язаних складових 
елементів.  

Найповніше сутність інноваційного процесу за цим підхо-
дом визначає модель "ланцюгового зв’язку" ("chain-link"), наве-
дена на рис. 2.1 і запропонована Кляйном і Розенбергом [5].  
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Дослідження 
Знання 

Дослідження 
потенційно-
го ринку 

Винахідниц-
тво і аналі-
тичне (сис-
темне) конс-
труювання 

Деталізована 
конструкція і 
випробуван-
ня  

Наступні 
зміни в 
конструкції 
виробника 

Забезпечен-
ня каналів 
виходу на 
ринок (коме-
рціалізація) 

Рис. 2.1. Ланцюгова модель інноваційного процесу 

Як бачимо, тут поєднуються чотири загальні функції: стра-
тегія інноваційної продукції з виявленням сприятливих можливо-
стей через дослідження потенціалу ринку; аналітичне (системне) 
конструювання з отриманням дослідних зразків; технологічна ді-
яльність у виробничому середовищі з виготовлення промислових 
зразків їх випробування, уточнення конструкції та організація ви-
робництва; забезпечення каналів виходу нової продукції на ри-
нок, тобто комерціалізація винаходу. 

Особливістю цієї моделі є те, що вона не обов’язково визна-
чає інноваційний процес як рух тільки вперед, від ідеї до винахо-
ду і його комерціалізації. На противагу лінійним моделям вона 
передбачає цілком імовірними і такі варіанти, коли виникає по-
треба повернутися на більш ранні стадії інноваційного процесу, 
щоб подолати труднощі, які можуть виникнути на шляху просу-
вання ідеї. Більш того, зворотній зв’язок між усіма елементами 
процесу стає об’єднуючою конструкцією інноваційної моделі, 
наповнюючи реальним змістом взаємовідносини між досліджен-
нями в технологічній і ринковій сфері, винахідництвом і проект-
но-конструкторськими розробками, виробничим етапом і комер-
ціалізацією новацій. Це дозволяє зробити припущення, що успіх 
інновацій майже завжди залежатиме від того, наскільки ефектив-
но вдається підтримувати зв’язки між етапами інноваційного 
процесу. 

Ми розглянули деякі загальні риси інноваційного процесу 
на прикладі змін, що відбувалися разом з еволюцією теоретичних 
поглядів на структуру, послідовність і роль окремих етапів у реа-
лізації (комерціалізації) ідей, які можуть виникати у будь-якому 
місці інноваційного ланцюжка. Це необхідно для того, щоб зміс-
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товніше визначити сутність технологічних інновацій у загальній 
системі інноваційної діяльності. 

У науковій літературі інновація розглядається як досить 
широке поняття, сутність якого суттєвою мірою залежить від мі-
сця виникнення інновації (сектор економіки, галузі, вид економі-
чної діяльності) та цілей, що ставляться перед інноваційною дія-
льністю або в процесі дослідження цього явища, тобто залежно 
від об’єкта і предмета дослідження. Ось приклади деяких визна-
чень інновації: 

– це нова комбінація ... в економіці, мистецтві, науці, життє-
вій практиці – Й.Шумпетер [6, с.84-154]; 

– комерційне освоєння нової ідеї – Х.Рігc [7, с.7]; 
– застосування нового продукту або процесу на практиці – 

В.Хіппель [8, с.19]; 
– технічна, дизайнерська, виробнича, управлінська та коме-

рційна діяльність із виготовлення нових (удосконалених) товарів 
чи перше комерційне використання нових (удосконалених) про-
цесів або обладнання – К.Фрімен [9, с.38]; 

– такий суспільний, технічний чи економічний процес, який 
через практичне використання ідей і винаходів призводить до 
створення кращих за своїми властивостями виробів, технологій і 
у випадку, якщо вона на ринку може принести додатковий дохід 
– Б.Санто [10]; 

– пропозиція на ринку чогось нового, за що споживач гото-
вий платити ..., це застосування, тобто процес, у якому винахід чи 
ідея набувають економічного змісту – Б. Твісс) [11, с.37]; 

– можливість здобути конкурентні переваги ... в широкому 
значенні, включаючи як нові технології, так і нові методи роботи 
..., що проявляються у новому дизайні продукту, у новому проце-
сі виробництва, у новому підході до маркетингу чи в новій мето-
диці підвищення кваліфікації працівників – М. Портер [12, с.171]; 

– це процес перетворення можливостей у нові ідеї, які ши-
роко впроваджуються в практику − Д.Тідд, Д.Бессант, К.Павітт 
[13, с.38].  

Якщо використати методологічний підхід польського еко-
номіста М.Хучека, то в кожному з наведених визначень домінує 
один із трьох напрямів, характерних для розкриття сутності інно-
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вації, а саме: функціональний, атрибутивний або предметний [14, 
с.6-8]. 

Так, за функціональним підходом наголос робиться на тому, 
що інновації – це процес свідомого здійснення змін як можли-
вість "здобути конкурентні переваги" (М.Портер), "отримати до-
датковий дохід" (Б. Санто). 

За атрибутивним підходом інновація розглядається як реак-
ція підприємств на потреби суспільства – "комерційне освоєння 
нової ідеї" (Х.Рігс), "пропозиція на ринку чогось нового, за що 
споживач готовий платити" (Б.Твісс), "перетворення можливос-
тей у нові ідеї, які широко впроваджуються в практику" (Д.Тідд, 
Д.Бессант, К.Павітт).  

Предметний підхід головним у інновації вбачає впрова-
дження нових виробів, процедур, методів, як це, наприклад, у 
К.Фрімена – "діяльність з виготовлення нових (удосконалених) 
товарів чи перше комерційне використання нових (удосконале-
них) процесів або обладнання" та у Б.Санта – "створення кращих 
за своїми властивостями виробів, технологій". 

Для пізніших визначень інновації властивим є підхід, що 
поєднує в тій чи іншій комбінації окремі ознаки цієї категорії 
(функціональні, атрибутивні і предметні). Наприклад, інновації 
це: 

– комплексний процес, який передбачає створення, розроб-
ку, доведення до комерційного використання і розповсюдження 
нового технічного або якогось іншого рішення (новації), що задо-
вольняє певну потребу – О.Лапко [15, с.28]; 

– процес доведення наукової ідеї чи технічного винаходу до 
стадії практичного використання, що приносить дохід, а також 
пов’язані з цим процесом техніко-економічні та інші зміни в со-
ціальному середовищі − Д.Черваньов, Л.Нейкова [16, с.34];  

– якісні зміни у виробництві, які можуть стосуватися як тех-
ніки і технології, так і форм організації виробництва і управління 
– Ю.Яковець [17, с.95]; 

– прибуткове використання новацій у вигляді нових техно-
логій, видів продукції і послуг, організаційно-технічних і соціа-
льно-економічних рішень виробничого, фінансового, комерцій-
ного, адміністративного чи іншого характеру − Ю.Морозов [18, 
с.6]; 
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– кінцевий результат упровадження новинок із метою зміни 
об’єкта управління й отримання економічного, соціального й еко-
логічного, науково-технічного або іншого виду ефекту − 
Р.Фатхутдинов [19, с.279]. 

– нове явище, новаторство або будь-яка зміна, яка вноситься 
суб’єктом господарювання у власну діяльність із метою підви-
щення своєї конкурентоспроможності як на внутрішньому, так і 
на зовнішньому ринках − Л.Антонюк, А. Паручник, В.Савчук [20, 
с.14]. 

Закон України "Про інноваційну діяльність", значною мірою 
синтезуючи теоретичні уявлення, що сформувалися в процесі 
еволюції інноваційної теорії, дає таке визначення: "Інновації – 
новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоспро-
можні технології, продукція або послуги, а також організаційно-
технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного 
або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та 
якість виробництва і (або) соціальної сфери" [21]. 

Але, на наш погляд, навіть і це визначення не розкриває сут-
ності цієї категорії у широкому розумінні. В ньому інновація но-
сить уречевлений характер як "новостворені (застосовані) і (або) 
удосконалені конкурентоспроможні технології, продукція, послу-
ги, ... рішення, ...", тоді як багато дослідників звертають увагу на 
те, що інновація – це "процес" [див.10;13;15;16], "діяльність" 
[див.9], "якісні зміни" [див.17], "прибуткове використання" 
[див.18], "нова комбінація" [див.6]. 

Поєднуючи різні варіанти визначення інновації, що були 
зроблені в той чи інший час вітчизняними й вченими зарубіжних 
країн, ми вважаємо, що сутність цієї категорії в широкому розу-
мінні найбільш повно може бути викладена (сформульована) за 
триєдиною конструкцією, яка б враховувала: 1) мету інновації, 
або мотиваційний поштовх до інновації; 2) актуальність її місії, 
обґрунтовану через потреби суспільства і 3) спосіб або шлях реа-
лізації поставленої мети. 

Виходячи з цієї методологічної тріади, ми пропонуємо як 
дискусійне таке визначення: інновація − це творча діяльність, 
метою якої є отримання додаткового ефекту (економічного, со-
ціального, екологічного, науково-технічного та ін.) за рахунок за-
доволення потреб суспільства у більш досконалий і ефективний 
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спосіб через комерційне використання і поширення (диверсифіка-
цію) нових прогресивних або значно кращих за своїми властивос-
тями видів продукції і послуг, технологічних процесів, форм і 
методів організації управління в різних сферах суспільного жит-
тя, поява яких є результатом інтелектуальної і виробничої 
практики людей. 

Технологічні інновації – це прояв лише одного, хоча і дуже 
важливого напряму інновацій як складного багатогранного яви-
ща. 

З п’яти типів (видів) інновацій, які виділяє Й.Шумпетер, – 
зокрема це: (1) впровадження нових товарів; (2) впровадження 
нових методів виробництва; (3) створення нових ринків збуту; 
(4) доступ до нових джерел сировини або напівфабрикатів; 
(5) зміна в структурі й організації управління (реорганізація) 
[див.6], – в світовій практиці під технологічними інноваціями 
вважаються лише перші два її види, яким дається таке визначення 
[див.2]: 

– інновація продукції (product innovation) – це комерціаліза-
ція продукції, що втілює в собі технологічні зміни; 

– інновація процесів (process innovation) має місце в тому 
випадку, коли суттєво змінюється технологія виробництва яко-
гось виду продукції. 

У першому випадку під технологічними змінами розумієть-
ся внесення змін у проектно-конструкторські характеристики 
продукції, внаслідок чого споживач отримує можливість задово-
льнити свої потреби як нові, так і традиційні, у значно кращий 
спосіб. 

У другому – під змінами технології виробництва мається на 
увазі створення нового обладнання, розробку нових методів 
управління й організації виробництва, або ж і того, й іншого од-
ночасно. 

Технологічні інновації відіграють вирішальну роль в еконо-
мічному розвитку, оскільки предметом інноваційного впливу, як 
було показано вище, є засоби виробництва, особливо найбільш 
радикальна і продуктивна їх частина – знаряддя праці. К.Маркс, 
характеризуючи процес суспільного виробництва, писав: "Якщо 
розглядати увесь процес із точки зору його результату – продук-
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ту, то й засоби праці і предмет праці – разом виступають як засо-
би виробництва" [22, с.192]. 

Незважаючи на те, що у визначенні поняття технологічні ін-
новації наголос робиться на тому, що ця діяльність, пов’язана з 
розробкою і впровадженням технологічно нових і технологічно 
удосконалених продуктів і процесів, перш за все, мається на ува-
зі, що одним із головних критеріїв, який дозволяє віднести їх до 
категорії технологічно нових, є більш висока ефективність їх ви-
робництва і використання. Тобто, поряд із поліпшенням якісних 
характеристик, технологічно новий або удосконалений продукт 
(процес) повинен забезпечувати більш високу економічну ефек-
тивність виробництва як при його виготовленні, так і при викори-
станні порівняно з існуючими продуктами і технологіями. 

На це неодноразово звертали увагу дослідники інноваційної 
теорії. Так, угорський учений Б.Санто зокрема, писав, що іннова-
ція "призводить до створення кращих за своїми властивостями 
виробів, технологій і у випадку, якщо вона на ринку може прине-
сти додатковий дохід" [див.10]. П.Друкер зауважує, що інновація 
(новаторство) не стільки технічний, скільки економічний термін 
[23, с.4]. Ю.Морозов також звертає увагу на економічне підґрунтя 
інновацій, за його визначенням – це прибуткове використання 
новацій [див.18]. У М.Портера цей аспект взагалі набуває ваги 
імперативу, він пише, інновації –можливість здобути конкурентні 
переваги [див.12]. 

Темпи і гнучкість змін у технологічній сфері вбачаються 
ключовим елементом економічної діяльності. Проте майже аксі-
оматичне визнання цього явища поки що базується переважно на 
опосередкованих оцінках ефективності, таких як: приріст ВВП та 
його рівень на душу населення; підвищення конкурентоспромож-
ності; зростання високотехнологічного експорту; місце країни в 
системі світового господарства. Але тут залежність між інноваці-
ями і економічною динамікою більше проглядається на макрорі-
вні. 

Особливої актуальності набувають проблеми оцінки ефек-
тивності інновацій на рівні регіону, галузі, виду економічної дія-
льності, окремих підприємств і проектів. Незважаючи на значні 
зусилля багатьох учених зарубіжної і вітчизняної шкіл, зокрема: 
В.Бернса, П.Хавранека [24], Г.Бірмана, С.Шмідта [25], А.Гойко 
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[26], П.Заваліна, А.Васильєва [27], Є.Нилі, К.Адамса, М.Кеннерлі 
[28], А.Савчука [29], проблему оцінки ефективності інновацій все 
ще не розв'язано. 

Причин тут декілька. Їх можна згрупувати на двох полюсах: 
з одного боку, недостатнє теоретичне уявлення щодо взаємозв'яз-
ку між змінами в технологічній сфері й економіці; з іншого – вада 
практичних інструментів такої оцінки, зокрема, статистичної ін-
формації, яка недостатньо відслідковує наявність впливу техно-
логічного розвитку на економічні показники. 

Існують, так би мовити, докази емпіричного характеру. Ви-
ходячи з них, наприклад, Р.Солоу доводить, що зміни в техноло-
гічній сфері є найважливішим фактором забезпечення економіч-
ного зростання [30]. З.Гріліхс, відслідковуючи інноваційну діяль-
ність за показниками дослідження, розробки і патентоведення, 
відмічає їх щільний зв’язок із продуктивністю праці в окремих 
фірмах, а також із загальними результатами діяльності і доходами 
на рівні окремих країн [31]. Отримує підтвердження той факт, що 
найдинамічніші економіки світу, а також найбільш швидко зрос-
таючий асортимент товарів, що реалізується на світових ринках, 
мають ярко виражену наукову й високотехнологічну спрямова-
ність, а місце країни у світовій торгівлі знаходиться у прямій за-
лежності від її інноваційної діяльності. 

Україна поки що має незначні здобутки у сфері ефективного 
використання інновацій. Проте позитивні тенденції впливу інно-
ваційної діяльності на ефективність промислового виробництва 
проглядаються наочно. Про це свідчать результати проведеного 
нами кореляційного аналізу взаємозв’язку між показниками ефе-
ктивності та інноваційності (табл.2.1, рис. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5). В 
якості розрахункових індикаторів було використано фактичні да-
ні за 2000-2005 рр. по видах економічної діяльності, що входять 
до складу промисловості за такими показниками: валова додана 
вартість; валовий прибуток, змішаний дохід; фінансовий резуль-
тат (прибуток, збиток); випуск/реалізація промислової продукції; 
обсяг реалізованої інноваційної продукції; впровадження нових 
технологічних процесів; обсяг фінансування інноваційної діяль-
ності. 
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Таблиця  2 .1  
Коефіцієнти парної кореляції між показниками 

інноваційної діяльності та ефективності промислового 
виробництва в Україні у 2000-2005 рр. 

                  Показник 
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Обсяг ВДВ 1 0,956 0,836 0,979 0,951 0,953 0,932 
Обсяг продукції у 
діючих оптових цінах 0,956 1 0,932 0,935 0,950 0,866 0,969 

Фінансовий 
результат 0,836 0,932 1 0,752 0,858 0,731 0,885 

Валовий прибуток, 
змішаний дохід 0,979 0,935 0,752 1 0,923 0,927 0,913 

Обсяг інноваційної 
продукції 0,951 0,950 0,858 0,923 1 0,944 0,987 

Впроваджено нових 
прогресивних техно-
логічних процесів 

0,953 0,866 0,731 0,927 0,944 1 0,911 

Обсяг фінансування 
інноваційної діяльно-
сті 

0,932 0,969 0,885 0,913 0,987 0,911 1 

 
Розрахунки свідчать, що технологічні інновації навіть у тих 

незначних обсягах, яких досягнуто в Україні, стають вагомим фа-
ктором економічного зростання 1, отже, ефективність та іннова-
ційність – це дві взаємопов’язані риси промислового виробницт-
ва. 

 

                                                 
1 У даному контексті не ставилося завдання покращити практичний інструмен-

тарій спостереження за ефективністю інновацій. 
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Рис. 2.2. Залежність основних результатів 
промислового виробництва від обсягів випуску 
інноваційної продукції 

 108



2.1. Технологічні інновації в економічному розвитку 

1000

10000

100000

1 10 100 1000 10000

Впровадження нових прогресивних технол. процесів, од.

В
ал
ов
ий

 п
ри
бу
то
к,

 з
м
іш
ан
ий

 д
ох
ід

, м
лн

 г
рн

1000

10000

100000

1 10 100 1000 10000
Впровадження нових прогресивних технол. процесів, од.

О
бс
яг

 В
Д
В

, м
лн

 г
рн

1

10

100

1000

10000

100000

1 10 100 1000 10000
Впровадження нових прогресивних технол. процесів, од.

Ф
ін
ан
со
ви
й 
ре
з-
т,

 м
лн

 г
рн

 
Рис. 2.3. Залежність основних результатів промислового 

виробництва в Україні від кількості впроваджених 
підприємствами нових прогресивних технологічних 
процесів 
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Рис. 2.4. Залежність основних результатів промислового 

виробництва в Україні від обсягів фінансування 
інноваційної діяльності 
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Рис.2.5. Залежність обсягів випущеної інноваційної 

продукції (а) та впроваджених нових технологіч-
них процесів (б) в промисловості України від 
обсягів фінансування інноваційної діяльності 

Проблема ефективності, а саме її кількісна оцінка – найваж-
ливіша умова активізації інноваційної діяльності на всіх рівнях 
суспільної організації виробництва, але не менш актуальною за-
лишається проблема поглиблення методологічної бази оцінки 
безпосередньо рівня інноваційності промислового виробництва. 
Удосконалення кількісних і якісних методів дослідження рівнів 
як інноваційності, так і ефективності промислового виробництва 
сприятиме розбудові комплексної системи управління, плануван-
ня й прогнозування інноваційного розвитку як промисловості, так 
і суспільства в цілому. 

В Україні такі дослідження ще не стали традиційними, в 
світі вони ведуться активніше, але здебільшого носять пошуко-
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вий та дискусійний характер. Спонукальні мотиви підвищення 
інтересу до даної проблеми мають як спільні риси, так і особли-
вості для окремих країн світової спільноти. Економічно розвинені 
країни, наприклад, намагаються подолати тенденцію уповільнен-
ня темпів економічного розвитку, що намітилася в останній чвер-
ті минулого століття та стримати зростаючу експансію країн, які 
ще донедавна знаходилися у другому ешелоні економічного роз-
витку, але останнім часом стають все активнішими суб’єктами 
перерозподілу світових ринків продукції обробної промисловості. 

Для України, яка прагне не тільки утримати, але й активізу-
вати свій розвиток, використання інноваційних можливостей та-
кож стає інструментом подолання конкурентних бар’єрів на шля-
ху до ринків високотехнологічної продукції. Тобто прискорення 
інноваційних процесів й масштабні зміни у технологічній сфері 
промислової діяльності стають головними чинниками економіч-
ного піднесення, а взаємозв’язок між конкурентоспроможністю й 
обраною стратегією технологічних перетворень спонукає до про-
довження досліджень щодо розуміння і належної оцінки іннова-
ційних змін. 

2.2. Методи оцінки рівня технологічної 
інноваційності 

На сьогодні в Україні спостереження за технологічною ін-
новаційністю ведеться через дослідження рівнів і динаміки окре-
мих показників інноваційної та патентно-ліцензійної діяльності, 
яких тільки по промисловості налічується близько 280. Кожен із 
них несе відповідне інформаційне навантаження, висвітлюючи ті 
чи інші боки загального процесу технологічного оновлення про-
мислового виробництва, виступаючи, таким чином, індикаторами 
для державної регуляторної діяльності в інноваційній сфері та 
економічного розвитку в цілому. Проте використання такої кіль-
кості показників інноваційної діяльності не дає цілісної картини 
інноваційного розвитку промисловості чи її галузей. 

Оскільки економічний ефект є комплексною категорією, то 
його співставлення лише з окремими і навіть з групою показників 
інноваційної діяльності завжди залишатиме сумнів щодо репре-
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зентативності таких порівнянь. Крім того, існуюче розмаїття по-
казників розпорошує увагу дослідника по різних аспектах інно-
ваційної діяльності, не даючи відповіді на такі запитання: 

– який рівень інноваційного розвитку досягнуто в цілому по 
промисловості і яка його динаміка за певний час; 

– як впливають різні складові інноваційної діяльності на за-
гальний рівень і динаміку інноваційного розвитку; 

– на яких напрямах інноваційного розвитку досягнуто пере-
ваги (точки зростання), а де виникають проблеми; 

– як розподіляються види промислової діяльності (галузі) за 
рівнем інноваційного розвитку; 

– на чому бути зосереджена головна увага у проведенні за-
ходів регуляторної політики щодо активізації інноваційної діяль-
ності з боку державних структур і підприємців. 

Тому доцільно, спираючись на існуючу статистичну базу, 
знайти можливості щодо інтеграційного виміру рівня технологіч-
ної інноваційності1 промислового виробництва. За нашою конце-
пцією, інтеграційний показник рівня технологічної інноваційнос-
ті повинен складатися з декількох структурних елементів, які 
мають відбивати найбільш суттєві риси інноваційного процесу, 
що дасть можливість системно й комплексно оцінити здобутки 
галузі в інноваційній сфері. 

Критичний аналіз існуючої інформаційної бази2 показує, що 
не всі статистичні показники однаково змістовні щодо висвітлен-
ня інноваційної діяльності. За нашою оцінкою, їх можна поділи-
ти, принаймні, на три групи. 

Перша, – показники, що лише засвідчують наявність інно-
ваційної діяльності, зокрема – кількість підприємств, що займа-
лися інноваційною діяльністю, їх частка в загальній кількості 
промислових підприємств; групування промислових підприємств 
за напрямами провідних інновацій – це, так би мовити, пасивна 
індикація інноваційної діяльності. 

Друга, – показники, що висвітлюють умови, за якими здійс-
нювалася інноваційна діяльність. До них можна віднести: розпо-
діл загального обсягу витрат за напрямами інноваційної діяльно-
                                                 

1 Для оцінки промислового виробництва ми використовуємо як синоніми "рівень 
технологічної інноваційності" та "рівень інноваційного розвитку". 

2 Див., напр., джерело [1]. 
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сті і джерелами фінансування (інвестиційний ресурс); чисель-
ність винахідників, авторів промислових зразків і раціоналізатор-
ських пропозицій (інтелектуальний ресурс); кількість поданих за-
явок на видачу охоронних документів; кількість отриманих охо-
ронних документів; кількість використаних об’єктів промислової 
власності і раціоналізаторських пропозицій (ресурс новацій). 

Третя, – показники, що доводять результативність іннова-
ційної діяльності − впровадження нових технологічних процесів 
на промислових підприємствах; освоєння виробництва нових ви-
дів продукції; обсяг реалізованої інноваційної продукції і якісний 
склад реалізованої інноваційної продукції – вони вказують на те, 
що в процесі інноваційної діяльності створено інноваційний про-
дукт, який освоєно, впроваджено і реалізовано, тобто виступають 
конкретним свідченням рівня технологічної інноваційності як 
підприємств, так і промисловості в цілому. 

Найбільш суттєвими в оцінці рівня технологічної інновацій-
ності промисловості ми вважаємо показники, що висвітлюють 
ресурсний потенціал і доводять результативність інноваційної ді-
яльності, а це показники другої і третьої групи з наведеної кла-
сифікації. Спираючись на них, ми пропонуємо загальний рівень 
технологічної інноваційності промислового виробництва визна-
чати за трьома складовими: 

– ринковий потенціал інноваційного розвитку, який висвіт-
люватиме можливості промисловості щодо впливу на економіку 
країни через реалізацію і насичення ринку інноваційною продук-
цією; 

– технологічний потенціал інноваційного розвитку як мож-
ливість технологічного оновлення виробництва через впрова-
дження нових технологічних процесів і освоєння виробництва 
нових видів продукції; 

– ресурсний потенціал інноваційної діяльності, який засвід-
чуватиме наявність умов, тобто досягнутий рівень інноваційних 
ресурсів, що мають забезпечувати інноваційний розвиток проми-
словості. 

Кожен із наведених потенціалів – досить складна структура, 
що охоплює відповідний набір первинних показників, які посту-
пово інтегруються за найбільш суттєвими ознаками інноваційно-
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го розвитку з урахуванням впливу кожного показника на загаль-
ний рівень інноваційності через апарат вагових коефіцієнтів. 

Алгоритм розрахунку рівня технологічної інноваційності 
промислового виробництва наведено на рис. 2.6. 
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ООД·к3.32 

     ВОПВ·к3.33

 
Рис. 2.6. Графічне зображення алгоритму розрахунку 

рівня технологічної інноваційності промислового 
виробництва: 

де РТІ – рівень технологічної інноваційності промислового 
виробництва; РнПІР – ринковий потенціал інноваційного 
розвитку; к1 – ваговий коефіцієнт показника = 0,45; ОРІП – 
обсяг реалізованої інноваційної продукції, к1.1 = 0,2; ЧІП – 
частка інноваційної продукції в загальному обсязі реалізо-
ваної продукції, к1.2 = 0,4; ПІП – прогресивність інновацій-
ної продукції; к1.3 = 0,4; ПНІП – принципово нова іннова-
ційна продукція, к1.31 = 0,6; УІП – удосконалена інноваційна 
продукція, к1.32 = 0,25; ІІП – інша інноваційна продукція, 
к1.33 = 0,15; ТПІР – технологічний потенціал інноваційного 

 115



Розділ 2. Інноваційно-технологічна трансформація промисловості 

розвитку, к2 = 0,3; ПДІ – продуктова інноваційність, к2.1 = 

0,5; ОВНВмаш – освоєно виробництво нових видів машин, 
устаткування, апаратів, приладів, к2.11 = 0,5; ОВНВмат – 
освоєно виробництво нових видів матеріалів, виробів, то-
варів, к2.12 = 0,5; ПЦІ – процесова інноваційність, к2.2. = 0,5; 
ВНТП – впровадження нових технологічних процесів, к2.21 

= 0,4; ВМРТ – впровадження маловідходних, ресурсозбері-
гаючих і безвідходних технологій, к2.22 = 0,6; РсПІР – ресур-
сний потенціал інноваційного розвитку, к3 = 0,25; ОФІД – 
обсяг фінансування інноваційної діяльності, к3.1 = 0,4; 
ЧВАПЗ – чисельність винахідників, авторів промислових 
зразків і раціоналізаторських пропозицій, к3.2 = 0,3; НВОПВ 
– надходження та використання об’єктів промислової вла-
сності, к3.3 = 0,3; ПЗ – подано заявки на видачу охоронних 
документів, к3.31 = 0,3; ООД – отримано охоронних докуме-
нтів, к3.32 = 0,3; ВОПВ – використано об’єктів промислової 
власності, к3.33 = 0,4.

Подолання технологічного відставання промислового виро-
бництва України від рівня економічно розвинених країн, підви-
щення конкурентоспроможності вітчизняного виробництва знач-
ною мірою залежить від темпів інноваційної діяльності, масшта-
бів та ефективності нововведень. Останні роки інноваційність 
стає все більш відчутним фактором у стратегічних передбаченнях 
як уряду, так і окремих підприємців. Незважаючи на деякі проти-
річчя у здійсненні інноваційної політики, її вплив на економічний 
розвиток країни і, зокрема, промисловості стає все відчутнішим і 
незаперечним. Проте тенденції цього процесу ще не набули ста-
більності і передбачуваності, особливо, що стосується окремих 
проявів інноваційної діяльності. 

Розрахунки, зроблені за наведеним алгоритмом, показують, 
що у 2004 р. порівняно з 2003 р. рівень технологічної інновацій-
ності промислового виробництва зріс на 8,6% (табл. 2.2). Це від-
булося за рахунок зростання таких його складових, як ринковий 
потенціал − на 29,6% і ресурсний потенціал – на 2,3%. У той же 
час відбулося суттєве скорочення технологічного потенціалу, 
який становив 66,9% від рівня 2003 р. 
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Таблиця  2 .2  
Динаміка рівня та структури технологічної інноваційності 

промислового виробництва 
Фактичне 
значення 
показника 

Оцінка 
в балах 

Структура, 
% 

Ш
иф

р 

Показник 

2003 2004 2003 2004

2004 
% до 
2003 2003 2004

0 
Рівень інновацій-
ного розвитку 
промисловості 

  45,06 49,05 108,9 100 100 

1.0 
Ринковий потен-
ціал інноваційно-
го розвитку. 

  19,60 25,37 129,4 43,50 51,72

1.1 
Обсяг реалізованої 
інноваційної про-
дукції, млн грн 

12882 18784 11,59 16,91 145,8 25,73 34,47

1.2 

Частка інновацій-
ної продукції в за-
гальному обсязі 
реалізованої, % 

5,6 5,8 1,01 1,04 103,6 2,24 2,13 

1.3 
Прогресивність 
реалізованої інно-
ваційної продукції 

  7,00 7,42 106,0 15,53 15,13

1.31 – принципово но-
ва, % 43,8 50,8 4,73 5,49 116,0 10,50 11,19

1.32 – удосконалена, % 40,8 33,7 1,84 1,52 82,6 4,07 3,09 
1.33 – інша, % 16 15,5 0,43 0,42 96,9 0,96 0,85 

2 

Технологічний 
потенціал інно-
ваційного розви-
тку 

  7,00 4,60 65,7 15,53 9,38 

2.1 Продуктова інно-
ваційність   5,56 2,98 53,6 12,34 6,08 

2.11 

Освоєно виробни-
цтво нових видів 
машин, наймену-
вань 

710 769 0,53 0,58 108,3 1,18 1,18 

2.12 
Освоєно виробни-
цтво нових матері-
алів, найменувань 

6706 3209 5,03 2,41 47,9 11,16 4,91 

2.2 Процесова іннова-
ційність   1,43 1,62 112,7 3,18 3,30 
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Фактичне 
значення 
показника 

Оцінка 
в балах 

Структура, 
% 

Ш
иф

р 
Показник 

2003 2004 2003 2004

2004 
% до 
2003 2003 2004

2.21 
Впровадження но-
вих технологічних 
процесів, процесів 

1482 1727 0,89 1,04 116,5 1,97 2,11 

2.22 
З них маловідход-
них, ресурсозбері-
гаючих, процесів 

606 645 0,55 0,58 106,4 1,21 1,18 

3 
Ресурсний потен-
ціал інноваційно-
го розвитку 

  18,46 19,08 103,3 40,97 38,90

3.1 
Обсяг фінансуван-
ня інноваційної ді-
яльності, млн грн 

3060 4535 3,06 4,54 148,2 6,79 9,25 

3.2 

Чисельність вина-
хідників, авторів 
пром. зразків і рац. 
пропозицій, осіб 

19400 18200 14,55 13,65 93,8 32,29 27,83

3.3 

Надходження та 
використання об'-
єктів промислової 
власності 

  0,85 0,89 104,9 1,89 1,82 

3.31 Подано заявок, 
одиниць 986 995 0,22 0,22 100,9 0,49 0,46 

3.32 
Отримано охорон-
них документів, 
одиниць 

889 911 0,20 0,20 102,5 0,44 0,42 

3.33 
Використано об'-
єктів промислової 
власності, одиниць 

1434 1551 0,43 0,47 108,2 0,95 0,95 

Джерело: за даними [див. 1]. 

Динаміку рівня технологічної інноваційності промислового 
виробництва у 2004 р. визначали ряд факторів. Перш за все, слід 
віддати належне ринковій налаштованості інноваційних процесів, 
що створювало умови для задоволення зростаючих потреб еко-
номіки в прогресивних видах промислової продукції. У 2004 р. 
обсяг реалізованої інноваційної продукції становив 18,8 млрд грн, 
що майже в 1,5 рази більше, ніж у 2003 р. Проте частка іннова-
ційної продукції в загальному обсязі реалізованої продукції про-
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мисловості майже не змінилася (2003 р. – 5,6%, 2004 р. – 5,8%). 
Тобто, на ринковий потенціал інноваційного розвитку промисло-
вості цей показник не справив відчутного впливу. Зросли масш-
таби виробництва, але якісний склад промислової продукції на 
користь інноваційної майже не змінився. Позитивна динаміка 
цього процесу позначилася лише на 0,2 відсоткових пункти. 

Незважаючи на загальне зростання обсягу реалізованої ін-
новаційної продукції, стримуючим фактором ринкового потен-
ціалу інноваційного розвитку виявилося скорочення кількості 
підприємств, що реалізували інноваційну продукцію. Якщо у 
2003 р. таких підприємств було 1172, або 11,8% від загальної кі-
лькості, то у 2004 р. їх кількість становила 1095 (11%), тобто 
відбулося скорочення виробничої бази для ринкової пропозиції 
інноваційної продукції. 

На цьому фоні досить приємним виглядає факт зростання 
прогресивності інноваційної продукції. В її складі значно збіль-
шилася частка принципово нової інноваційної продукції (2003 р. 
– 43,8%, 2004 р. – 50,8%), при зменшенні удосконаленої іннова-
ційної продукції (з 40,8 до 33,7%) та іншої інноваційної продук-
ції (з 16 до 15,5%). Проте, за нашими розрахунками, позитивна 
динаміка цього процесу (104,5%) виявилася недостатньою для 
того, щоб покращити структуру технологічної інноваційності 
промислового виробництва. Тобто, зростання ринкового потен-
ціалу інноваційного розвитку промисловості у 2004 р. відбува-
лося в основному за рахунок екстенсивного фактора, а саме: 
зростання масштабів виробництва. 

Найбільш потерпіла продуктова інноваційність. Кількість 
освоєних нових видів матеріалів, виробів, продуктів зменшилася 
майже наполовину (47,9%). Процес розпочався ще у 2003 р. 
(2002 р. – освоєно 22327 найменувань, 2003 р. – 6702, 2004 р. – 
3209). Частково це сталося через зміну умов складання статисти-
чної звітності, коли Держкомстат України, починаючи з 2003 р., з 
метою надання більш об’єктивної оцінки інноваційній діяльності, 
обмежив статистичну звітність щодо освоєння нових видів про-
дукції лише інноваційними видами. Але не можна не помітити 
загального падіння підприємницької уваги до цього напряму ін-
новаційної діяльності. 
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Освоєння виробництва нових видів машин, устаткування і 
приладів відбувалося дещо краще (2003 р. – 710, 2004 р. – 769), 
проте це не змогло забезпечити позитивної динаміки продуктової 
інноваційності в цілому, її частка в загальній структурі іннова-
ційного розвитку промисловості скоротилася з 12,3 до 6,1%, тоб-
то вдвічі. 

Активнішою була діяльність у сфері процесової інновацій-
ності. Впровадження нових технологічних процесів зросло на 
16,5% (2003 р. – 1482, 2004 р. – 1727), із них маловідходних, ре-
сурсозберігаючих і безвідходних – на 6,4% (2003 р. – 606, 2004 р. 
– 645), а питома вага цього напряму в загальному  забезпеченні 
технологічної інноваційності підвищилася з 3,5 до 3,6%. 

У формуванні технологічного потенціалу інноваційного 
розвитку провідні місця займають такі види промислової діяль-
ності, як машинобудування, хімічна і нафтохімічна промисло-
вість, виробництво неметалевих мінеральних виробів, легка про-
мисловість, металургія й обробка металу. Проте через технологі-
чні особливості і суспільне призначення кожного з цих видів дія-
льності вони несуть різне навантаження у формуванні відповідно 
продуктової і процесової інноваційності. 

Так, в освоєнні виробництва інноваційних видів продукції 
(продуктова інноваційність) досить щільно з незначними коли-
ваннями представлені всі види промислової діяльності. У той же 
час за процесовою інноваційністю – впровадження нових техно-
логічних процесів – найвищий внесок роблять три види промис-
лової діяльності, а саме: харчова, хімічна і нафтохімічна та ма-
шинобудування. Безумовним лідером як у продуктовій, так і про-
цесовій інноваційності є машинобудування. У 2004 р. його частка 
в освоєнні виробництва інноваційних видів продукції і впрова-
дженні нових технологічних процесів становила відповідно 34,7 і 
61,9%. У 2003 р. ці пропорції також були на користь машинобу-
дування – 18,9 і 55,2%. 

Третьою складовою формування рівня технологічної інно-
ваційності промислового виробництва, відповідно до запропоно-
ваної методології розрахунків, є ресурсний потенціал, тобто сума 
умов, чинників і засобів, які забезпечують розвиток і активізацію 
інноваційної діяльності на підприємствах промисловості. 
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Найсуттєвішою ресурсною умовою забезпечення інновацій-
ного розвитку ми вважаємо фінансові можливості суб'єктів інно-
ваційної діяльності. У 2004 р. вони становили 4,5 млрд грн. Порі-
вняно з 2003 р. загальний обсяг витрат на інноваційну діяльність 
збільшився майже у півтора рази, абсолютний приріст фінансу-
вання становив 1,5 млрд грн. Це значно підвищило вплив фінан-
сової складової на загальний рівень технологічної інноваційності 
промислового виробництва як за абсолютним значенням показ-
ника (141,5%), так і за його питомою вагою в загальній структурі 
інноваційності (2003 р. – 6,8%, 2004 р. – 8,8%) (див. табл. 2.2). 

Майже 9/10 загального обсягу фінансування йшло за трьома 
напрямами інноваційної діяльності: дослідження і розробки 
(28%), виробниче проектування (17,8%), придбання машин, обла-
днання, установок та інших основних фондів (59,9%). Проте іс-
нують і особливості у підходах до використання фінансових ре-
сурсів. Так, підприємства машинобудування використовують 
значно меншу частку фінансових ресурсів на придбання машин і 
устаткування (26,7%), ніж у цілому по промисловості (59,9%), 
оскільки мають можливість задовольняти свою потребу у нових 
видах техніки значною мірою за рахунок власного виробництва 
[див.1]. 

Витрати на виробниче проектування та на інші види підго-
товки виробництва до випуску нових товарів і впровадження но-
вих технологій більшою мірою були властиві трьом видам про-
мислової діяльності: легкій промисловості (10,3%), машинобуду-
ванню (26,7%) та хімічній і нафтохімічній промисловості (34,9%). 
Спираючись на власну галузеву науку – дослідні інститути, нау-
кові центри, дослідно-конструкторські бюро і лабораторії – під-
приємства цих галузей виконують значний обсяг робіт, 
пов’язаних з удосконаленням технологічної бази власного вироб-
ництва. 

Перевагу на користь придбання вже готових нових техноло-
гій у більшою мірою віддавали підприємства харчової промисло-
вості, целюлозно-паперової промисловості та видавничої справи. 
Їх частка за цією статтею використання фінансових ресурсів на 
інноваційну діяльність становила відповідно 12,2 і 4,6%, що вище 
середнього рівня по промисловості (3,2%). 
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На дослідження і розробки у 2004 р. в цілому по промисло-
вості було витрачено майже десяту частку всіх асигнувань, що 
пішли на інноваційну діяльність. Лідируюче положення тут за-
ймають підприємства машинобудування, їх витрати за цим на-
прямом (27%) майже втричі перевищують середній рівень по 
промисловості. Помітний обсяг досліджень і розробок здійсню-
ють також підприємства легкої промисловості (7,9%), хімічної і 
нафтохімічної (4,4%), з виробництва коксу та продуктів нафтопе-
реробки (4,2%). 

Щодо маркетингової діяльності і реклами, то найбільш сут-
тєву перевагу цей напрям отримує в харчовій промисловості, під-
приємства якої витрачають для цього майже третину всіх асигну-
вань на інноваційну діяльність (28,6%). 

Відбиттям інтересів суспільства до реалізації інноваційної 
політики, особливо з боку уряду, бізнесу та фінансових інститу-
цій країни, може слугувати структура джерел фінансування інно-
ваційної діяльності. Проте навіть при значному (у 1,5 раза) зрос-
танні обсягу фінансування, яке відбулося у 2004 р., основні про-
порції щодо джерел фінансування дають підставу вбачати пасив-
не ставлення суспільства і, перш за все, держави до розв’язання 
цієї важливої проблеми. 

Основний внесок у підвищення рівня інноваційності проми-
слового виробництва як завжди робили підприємства за рахунок 
власних коштів, частка яких у загальному обсязі фінансування 
інноваційної діяльності зросла з 70,2% (2003р.) до 77,3% (2004р.). 
У той же час держбюджет, вітчизняні і зарубіжні інвестори знач-
но уповільнили свою участь у фінансуванні інноваційних проек-
тів: держбюджет – з 3,0 до 1,4%; вітчизняні інвестори – з 3,7 до 
0,2%, зарубіжні – з 4,3 до 2,5%. Майже без змін залишилася част-
ка  коштів на інноваційну діяльність, отриманих за рахунок кре-
дитів (2003 р. – 18 %, 2004 р. – 17,8 %) [1]. 

Такі тенденції свідчать про те, що в проведенні та активіза-
ції інноваційної діяльності промислові підприємства продовжу-
ють лишатися на самоті і навіть втрачають ту мізерну допомогу, 
отриману з боку інвесторів і держбюджету в попередні роки. 

Суттєвою ресурсною складовою інноваційного розвитку є 
інтелектуальний потенціал галузі, зокрема, чисельність винахід-
ників, авторів промислових зразків і раціоналізаторських пропо-
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зицій. На жаль, цей творчий прошарок людського капіталу в про-
мисловості протягом уже багатьох років має тенденцію до скоро-
чення: 2001 р. – 25,6 тис. осіб, 2002 р. – 21,4, 2003 р. – 19,4, 
2004 р. – 18,2 тис. осіб. І хоча вплив цього фактора на загальний 
рівень інноваційності, за нашими розрахунками, лишається до-
сить вагомим (2003 р. -32,2%, 2004 р. – 28%) тенденція скорочен-
ня його можливостей не може не турбувати (див. табл. 2.1). 

У 2004 р. ресурсна база інноваційного розвитку була поси-
лена новаторською діяльністю. Зросла кількість поданих заявок 
на видачу охоронних документів порівняно з 2003 р. Збільшилася 
кількість отриманих охоронних документів, у тому числі від па-
тентних відомств зарубіжних країн – на 20,8%. Підтвердженням 
якісного рівня новаторської діяльності можна вважати досить ви-
соке значення коефіцієнта, що показує відношення отриманих 
охоронних документів до кількості поданих заявок (табл. 2.3). 

 
Таблиця  2 .3  

Коефіцієнт якості новаторської діяльності 

Подано заявок 
Отримано 
охоронних 
документів 

Коефіцієнт 
якості 

 

2003 2004 2003 2004 2003 2004 
Винаходи 704 465 634 629 0,9 1,35 
Корисні моделі 123 455 101 217 0,82 0,47 
Промислові 
зразки 266 258 250 181 0,94 0,70 

Разом 1093 1178 985 1027 0,90 0,87 
Джерело: розраховано за даними [див. 1, с. 278, 280, 285, 287]. 

Зростанню ресурсного потенціалу інноваційної діяльності 
сприяло також збільшення, порівняно з попереднім роком, кіль-
кості використаних об’єктів промислової власності і раціоналіза-
торських пропозицій. Прибуток від їх використання становив 
555,9 млн грн, що майже в 1,4 раза більше, ніж було отримано у 
2003 р. Прибутковість зросла майже за всіма видами об’єктів 
промислової діяльності і раціоналізаторськими пропозиціями 
(табл. 2.4). 
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Таблиця  2 .4  
Прибутковість використання об’єктів промислової власності 

та раціоналізаторських пропозицій 
Отримано прибутку від викори-
стання ОПВ і рацпропозицій Використано 

ОПВ і рацпропо-
зицій, од. всього, млн грн на одиницю 

ОПВ, тис. грн 
 

2003 2004 2003 2004 2003 2004 
Винаходи 765 813 147,6 226,3 192,9 278,3 
Корисні моделі 119 189 7,1 2,9 59,7 15,3 
Промислові 
зразки 550 549 5,6 34,0 10,2 61,9 

Рацпропозиції 15763 15914 242,0 292,7 15,3 18,4 
Разом 17197 17465 402,3 555,9 23,4 31,8 

Джерело: розраховано за даними [див. 1, с. 291, 293, 304, 307]. 

Отже, для підвищення ефективності управління інновацій-
ними процесами промислового виробництва доцільно: 

– ввести в практику оцінки інноваційної діяльності показник 
"рівень технологічної інноваційності промисловості" як показник 
комплексної оцінки інноваційності, що враховує вплив окремих 
складових інноваційної діяльності, інтегруючи їх за найбільш 
суттєвими ознаками інноваційного розвитку;  

– налагодити систематичний моніторинг інноваційного рів-
ня промисловості за допомогою запропонованої моделі інтегро-
ваних розрахунків з виділенням ключових факторів впливу на ін-
новаційний розвиток та їх оцінки як структурних елементів фор-
мування загального рівня інноваційності; 

– оцінювати ефективність інноваційного розвитку шляхом 
моделювання функціональної залежності динаміки економічних 
характеристик промислового виробництва – ВДВ, прибутку, рен-
табельності, продуктивності праці, енерго- і матеріаломісткості – 
з досягнутим рівнем інноваційності, розрахованим за допомогою 
комплексної інтегральної моделі; 

– оцінювати і ранжувати види промислової діяльності за рі-
внем технологічної інноваційності з визначенням галузевих (ви-
дових) особливостей впливу окремих складових інноваційної дія-
льності на формування загального рівня і структури інноваційно-
го розвитку; 
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– розробити і впровадити систему державних стимулів і 
преференцій за збільшення ринкового потенціалу інноваційного 
розвитку промисловості. Поряд із загальним зростанням можли-
востей щодо реалізації інноваційної продукції особливу увагу 
приділити підвищенню її частки в загальному обсязі реалізованої 
промислової продукції, а також покращенню якості інноваційної 
продукції за рахунок збільшення частки принципово нової і удо-
сконаленої інноваційної продукції. Це дасть змогу покращити за-
доволення зростаючого попиту галузей економіки на сучасні ви-
ди промислової продукції; 

– усунути дисбаланс між ринковим і технологічним потен-
ціалом інноваційного розвитку шляхом внесення змін у державні 
програми розвитку окремих галузей у частині створення механіз-
мів підвищення технологічних можливостей промислових під-
приємств щодо розширення масштабів виробництва і номенкла-
тури нових видів матеріалів, виробів, продуктів, машин, устатку-
вання і приладів; 

– покращити умови стимулювання і державної підтримки 
інноваційної діяльності за рахунок економічних механізмів, перш 
за все на малих і середніх підприємствах промисловості з чисель-
ністю працюючих до 500 осіб. Їх частка в загальній сукупності 
промислових підприємств становить 87,9%, але інноваційною ді-
яльністю з них займається лише кожне десяте підприємство, тоді 
як на більших підприємствах цей показник значно вищий: з чисе-
льністю до 1000 чол. – кожне третє, до 5000 чол. – кожне друге, 
до 10000 чол. і вище – переважна більшість. 

2.3. Орієнтири структурно‐інноваційних змін 

Забезпечення сталого розвитку економіки України потребує 
ретельної оцінки як поточних дій щодо регулювання структурно-
інноваційних змін, так і обґрунтування стратегії на майбутнє. 
При цьому йдеться не стільки про те, якими мають бути темпи 
приросту ВВП, обсяги інвестицій, показники соціального рівня 
життя, що само по собі дуже важливо. Мається на увазі побудова 
і прийняття такої стратегії, яка була б якісно відмінна від тради-
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ційних поглядів щодо структурної трансформації економічного 
розвитку. 

Перш за все, слід було б по-новому оцінити причинно-
наслідковий стан, в якому опинилася економіка України за роки 
незалежності. Не можна продовжувати орієнтуватися на чинники, 
які дісталися нам у спадщину від попередньої епохи. Має бути 
зроблена критична оцінка трансформаційних процесів не як засо-
бу подолання успадкованих диспропорцій, а з позиції майбутніх 
вимог суспільства до економічного розвитку, а також бачення ро-
лі і місця України у складі світової економічної системи. 

Необхідно переглянути цільові орієнтири стратегічного роз-
витку економіки країни і промисловості зокрема. Замість відвер-
то матеріальних індикаторів, що є, безперечно, найважливішим 
виміром розвитку будь-яких економічних систем, стратегічний 
вектор економічної динаміки слід зосередити переважно на по-
шуку і визначенні рушійних факторів та інституціональних умов, 
які б сприяли забезпеченню економічного розвитку країни. Тобто 
йдеться про перехід до такого типу розвитку української еконо-
міки, який би не тільки відповідав загальносвітовим тенденціям, 
але й спирався переважно на національні умови, що можуть за-
безпечити країні отримання конкурентних переваг у глобальній 
системі світового господарства. 

Розглядаючи економіку України як цілісний комплекс, по-
трібно все ж таки визначитися з лідером "економічних перегонів" 
− яким галузям, або видам діяльності слід віддавати стратегічну 
перевагу у трансформаційних процесах із побудови економіки 
майбутнього. Подальше підтримання існуючої галузевої структу-
ри економіки країни з відвертим лобіюванням протекціоністських 
дій як по відношенню до суб'єктів промислового виробництва, 
так і аграрного, не тільки не відповідає світовим тенденціям еко-
номічного прогресу, але й розпорошує і без того обмежені націо-
нальні ресурси, гальмує розвиток економіки, а головне, робить її 
неконкурентоспроможною по відношенню до інших країн, поміж 
іншого, значною мірою саме через неефективну галузеву струк-
туру. 

Ця теза знаходить підтримку серед науковців. Так, 
Є.Завгородняя вважає, що "вибір видів економічної діяльності − 
національних пріоритетів − є першою за логікою і значущістю 
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складовою структурної політики" [32]. Вона пропонує це робити 
у два етапи. З початку з ряду альтернатив (аграрна периферія, си-
ровинна периферія, індустріальна економіка, постіндустріальна) 
визначається майбутній тип економіки і притаманні йому пріори-
тети. Потім здійснюється конкретизація пріоритетів з урахуван-
ням національної специфіки. Проте не враховується обставина, 
що формування національних цілей структурної перебудови має 
відбуватися з урахуванням тренду об'єктивних закономірностей 
розвитку сучасної глобальної економіки, оскільки Україна прагне 
стати її рівноправним членом. 

Економічно розвинені країни вже давно визначилися у своїх 
галузевих уподобаннях, віддаючи стратегічну ініціативу розвитку 
промисловості, а саме її наукомістким і високотехнологічним ви-
дам діяльності. Саме за рахунок розвитку промислового вироб-
ництва вони отримують переважну частину валового внутріш-
нього продукту, вирішують економічні, соціальні і науково-
технічні проблеми, упевнено переходячи від індустріального до 
постіндустріального типу економічного розвитку. 

Для України промисловість також є одним з основних систе-
моутворюючих елементів економіки держави. Проте економічний 
і науково-технологічний стан, в якому знаходиться українська 
промисловість, а головне, її галузева структура виробництва, не 
можуть розглядатися як прообраз економіки майбутнього і по-
требують істотної і якнайшвидшої трансформації. 

Пріоритетний сегмент державної промислової політики на 
найближчу перспективу (5-7 років), має скласти комплекс заходів 
із подолання найбільш деструктивних рис галузевого устрою 
промислового виробництва, а саме: 

– підвищення соціальної орієнтації промислового виробниц-
тва, особливо що стосується збільшення виробництва складної 
побутової техніки тривалого використання. Це дасть змогу акти-
візувати внутрішній ринок за рахунок вітчизняних товарів, подо-
лати імпортну експансію і покращити формування доходної час-
тини бюджету; 

– подолання міжгалузевої і технологічної незбалансованості 
промислового виробництва шляхом його диверсифікації, зни-
ження частки продукції проміжного споживання (сировини, ма-
теріалів, напівфабрикатів) і збільшення підприємств із закінче-
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ним циклом виробництва, що сприятиме функціонуванню проми-
слового комплексу як цілісної системи з ширшими можливостя-
ми виробничої бази щодо експорту і створення ВВП; 

– скорочення ресурсо- і, особливо, енергоємності промисло-
вого виробництва. Хоча цей аспект промислової політики най-
більш суттєво пов'язаний із вдосконаленням галузевої структури 
промисловості, його реалізація вимагає також наполегливого 
просування ідеології ресурсо- і енергозбереження, по всьому іє-
рархічному ланцюгу виробничих відносин від Уряду до конкрет-
ного підприємця і споживача, використовуючи економічні і адмі-
ністративні важелі. 

Безумовно, проблеми вдосконалення галузевої структури 
промисловості не можуть вирішуватися з чистого аркуша, тобто 
через повну ліквідацію існуючих потужностей і створення сучас-
них виробництв прогресивного галузевого профілю. Основні за-
соби промисловості у 2005 р. дорівнювали майже 463 млрд грн , а 
інвестиції в основний капітал за рахунок усіх джерел фінансу-
вання становили 35 млрд грн, з яких на кошти державного бю-
джету припадає не більше 2 млрд грн [33]. Технічне переосна-
щення виробничого потенціалу зі здійсненням структурно-
інноваційних змін − це капіталомісткий і довготривалий процес, 
на який навіть розвинені країни витратили багато років. 

Д.Белл, розглядаючи процес формування постіндустріаль-
ного суспільства, стверджував, що тенденції розвитку не заміща-
ють попередні суспільні форми, які "часто співіснують, поглиб-
люючи комплексність суспільства і природу соціальної структу-
ри" [34;35]. Цю тезу цілком можна віднести і до технологічної 
структури виробництва, зокрема промислового. При повній уяві 
щодо економічних переваг, які дають принципово нові техноло-
гії, Україна в своєму розвитку ще деякий час спиратиметься на 
індустріальний базис, сформований в попередні роки. 

Для реалізації інноваційної стратегії структурних змін в 
Україні найбільше підходить відоме китайське прислів'я - "вели-
кий шлях долається маленькими кроками". Частіше це розумієть-
ся як відповідна етапність здійснення структурної перебудови з 
визначенням заходів першого, другого, третього етапів, а умовою 
переходу до кожного наступного етапу є виконання програми по-
переднього з накопиченням відповідних фінансових ресурсів. Це, 
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так би мовити, класичний підхід до програмування структурних 
змін, але Україна втратила час на його реалізацію. Протягом 
майже 13 років, відтоді як проблема структурної перебудови була 
поставлена в державі в ранг пріоритетних (1993 р.), не було при-
йнято а ні програми структурної перебудови, а ні іншого регуля-
торного документу щодо розв'язання цієї проблеми. 

Структурні зміни набули здебільше випадкового характеру, 
а їх позитивний зміст підтримувався лише ініціативою окремих 
підприємців, які прагнули опанувати нові види продукції і нові 
технології відповідно до потреб ринку і умов конкуренції. Біль-
шість енергоємних виробництв видобувної і обробної промисло-
вості, зокрема видобування неенергетичних матеріалів, виробни-
цтво будівельних матеріалів, металургія та обробка металу, хімі-
чна та нафтохімічна промисловість не тільки не посунулися із за-
йманих позицій, а й навіть збільшили свою частку в структурі 
промислового виробництва через занепад машинобудування та 
галузей легкої промисловості. 

Виходячи з реалій, що склалися, Україна буде вимушена і 
надалі підтримати таку дуалістичну стратегію структурних змін, 
коли одночасно зі створенням сучасних виробництв продовжу-
ють існувати і технологічно вдосконалюватися традиційні галузі і 
виробництва, які можуть ще деякий час використовувати конку-
рентні переваги, що їм забезпечують "домашні" умови − наяв-
ність сировини, засобів виробництва, низька вартість людського 
капіталу тощо, а також сприятлива кон'юнктура світового ринку. 

Цікавий аспект поєднання ефективного використання і тех-
нологічної трансформації індустріального комплексу України ви-
словив колишній перший заступник міністра промислової полі-
тики В.Рижов. Він вважає, що "необхідно скористатися тенденці-
єю переходу Західної Європи до постіндустріальної моделі еко-
номіки з природним виведенням виробництв за межі своїх країн, 
запропонувавши їм таку можливість в Україні". На його думку, 
"наша країна зможе стати своєрідним європейським технопарком, 
швидко подолавши шлях від відбудови індустріальної економіки 
до перших елементів постіндустріального устрою" [36]. 

Безумовно, конкретизація такої ідеї має бути пов'язана з 
глибоким науковим обґрунтуванням не лише технологічних, а й 
економічних, екологічних і соціальних чинників, але вже зараз 
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досить впевнено до традиційних виробництв, які в змозі забезпе-
чити більш-менш швидке підвищення рівня промислово-
технологічної переробки та посилити конкурентоспроможність 
своєї продукції, спираючись як на власні сили, так і на переваги 
інтеграційних процесів можна віднести: 

у машинобудуванні - виробництво авіаційної і ракетно-
космічної техніки, суднобудування, верстато-інструментальне, 
енергетичне і сільськогосподарське машинобудування, окремі 
виробництва електронної техніки і засобів зв'язку; 

у металургійній промисловості - виробництво тонкого ав-
томобільного листа, високоміцних труб, водо- і газопровідних 
труб із покриттям, алюмінієвої фольги і губчастого титану, ста-
левих канатів та арматури; 

у хімічній і нафтохімічній промисловості - виробництво мі-
неральних добрив, двоокису титану, синтетичного корду, поліме-
рів і виробів із них, товарів побутової хімії, автомобільних шин і 
гумотехнічних виробів, зокрема важкогорючих конвеєрних стрі-
чок; 

у деревообробній промисловості - виробництво фанери, кар-
тону, спеціальних видів паперу, деревостружкових і деревоволо-
книстих плит, меблів, виробництво сірників; 

у промисловості будівельних матеріалів - виробництво ви-
сокоякісного скла, крейди, фракційного щебеню, тонких обли-
цьовувальних плит з граніту та бруківки сучасного дизайну, ве-
ликоформатних керамічних облицьовувальних плит євростандар-
ту; 

у легкій промисловості - поглиблена переробка льону, шкір-
сировини, швейне та трикотажне виробництво; 

у харчовій промисловості - розширення асортименту харчо-
вих продуктів поліпшених харчосмакових властивостей, лікува-
льно-профілактичних продуктів і препаратів із рослинної сиро-
вини, харчових домішок, продуктів термічної обробки та швид-
кого приготування. 

Стосовно багатьох видів промислової продукції підприємс-
тва цих галузей вже заявили про себе як конкурентоспроможні 
суб'єкти на зовнішньому ринку. Однак їх позиції поки що не до-
сить стійкі через внутрішні проблеми, зокрема відсутність інвес-
тиційних ресурсів і коливання кон'юнктури на світовому ринку. 
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Тому стратегія структурно-інноваційних змін має передбачати їх 
підтримку, якщо не фінансово-фіскальними заходами безпосере-
дньо, то опосередковано через систему нормативно-правових і 
організаційних проектів, зокрема за рахунок: 

– сприяння розширенню ринків збуту, покращенню коопе-
ративних зв'язків та міжнародного співробітництва; 

– активізації роботи міжурядових торговельно-економічних 
комісій, надання інформаційних послуг щодо кон'юнктури зов-
нішніх ринків, створення за кордоном торгових представництв, 
сервісних центрів, дилерської мережі; 

– підтримки розвитку виробничої кооперації між промисло-
вими підприємствами як на теренах України, так і на міжнарод-
ному рівні; 

– створення міжнародних виробничо-технологічних класте-
рів з освоєння виробництва та розширення експорту наукомісткої 
продукції європейського рівня;  

– забезпечення захисту вітчизняного виробника від можли-
вих негативних наслідків вступу до СОТ та сприяння прискорен-
ню його адаптації до умов глобального економічного середови-
ща. 

Державна підтримка традиційних виробництв навіть у такий 
спосіб надасть їм впевненості щодо їх соціальної і економічної 
значущості на перехідному етапі між індустріальним і постіндус-
тріальним устроєм, прискорить зростання ефективності і випуску 
сучасних конкурентоспроможних видів промислової продукції, 
створить умови для формування прогресивної структури експор-
ту. 

Проте ключовим завданням структурно-інноваційної транс-
формації економіки взагалі і промислового комплексу зокрема 
має стати забезпечення зростання ролі наукомістких і високотех-
нологічних видів діяльності з високим ступенем технологічної 
обробки і, як наслідок, з високою часткою доданої вартості. Про-
мислові виробництва, що відповідають наведеним ознакам, ство-
рюють сьогодні інноваційний імідж економікам розвинених кра-
їн. У їх структурі майже 60% інновацій, що мають проривне зна-
чення або уособлюють значні технологічні досягнення. 

Україна, проголосивши курс на інноваційну модель розвит-
ку, має досить низьке порогове значення рівня інноваційності. 
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Кількість промислових підприємств, що займаються інновацій-
ною діяльністю, протягом останніх п'яти років постійно знижува-
лася: 2000 р. – 1705, або 18% від загальної кількості, 2005 р. – 
1193, або 11,9%. Ще менша частка тих підприємств, що впрова-
джували інновації: 2000 р. – 14,8%, 2005р. – 10,0%. Майже не 
впливає на загальний рівень інноваційності промислової продук-
ції частка реалізованої інноваційної продукції, яка також має спа-
дну тенденцію − 2000 р. – 9,4%, 2004 р. - 5,8% (табл.2.5). 

 
Таблиця  2 .5  

Динаміка інноваційності промислових підприємств 
та обсягів реалізованої інноваційної продукції за 2000-2005 рр. 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Підприємства, що займалися 
інноваційною діяльністю 1705 1697 1808 1496 1359 1193

% до загальної кількості 
підприємств 18,0 16,5 18,0 15,1 13,7 11,9 

Підприємства, що впрова-
джували інновації 1491 1503 1506 1139 992 810 

% до загальної кількості 
підприємств 14,8 14,3 14,6 11,5 10,0 10,0 

Обсяг реалізованої інновацій-
ної продукції, млн грн 12148 10365 12606 12882 18784 24995

% до загального обсягу 
реалізованої промислової 
продукції 

9,4 6,8 7,0 5,6 5,8 6,5 

Джерело: за даними [див.1]. 

На думку опитаних виробників, найважливіші чинники, що 
стримують інноваційний процес, можна об’єднати у три блоки, а 
саме [1]: 

фінансовий - серед них найважливіший - це нестача власних 
коштів (так вважає 79,5% респондентів), недостатня фінансова 
підтримка з боку держави (54,3%) та великі витрати на нововве-
дення, що також додає фінансових проблем (57,1%); 

інституціональний - недостатність законодавчої бази (на неї 
посилаються 38,7% опитуваних). Ю.Шкворець, наприклад, відмі-
чає, що "чинне законодавство, яким регулюються правовідносини 
в інноваційної сфері, не має необхідної структурної повноти і си-
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стемної завершеності" [37]. Це, безумовно, викликає високі еко-
номічні ризики (так вважають 40,7% опитаних) і збільшення тер-
мінів окупності нововведень (38,2%); 

інформаційний - нестачу інформації про нововведення, що 
перешкоджає здійсненню інновацій, відмічає майже п'ята частина 
респондентів (18,4%). До цього чинника тяжіють як за часткою 
респондентів, так і за інформаційною сутністю впливу такі фак-
тори, як нестача інформації про ринки збуту (18,3%) та, пов'язана 
з інформаційним вакуумом, відсутність можливостей для коопе-
рації з іншими підприємствами і науковими організаціями 
(19,7%). 

При всій важливості інституціональних та інформаційних 
чинників головну і визначальну роль в активізації інноваційних 
процесів відіграє все ж таки фінансовий чинник. Це актуально не 
тільки для України, а й для країн – інноваційних лідерів. Так, 
Президент США Дж.Буш, виступаючи в Конгресі зі зверненням 
до нації, оголосив "Ініціативу американської конкурентоспромо-
жності". Вже у 2007 р. для цього із держбюджету буде виділено 
5,9 млрд дол. для збільшення інвестицій у НДДКР, для зміцнення 
системи освіти і заохочення підприємництва. За словами прези-
дента, бюджет 2007 р. передбачає 137 млрд дол. на Федеральну 
програму з НДДКР, що на 50% більше порівняно з рівнем 2001 р. 
Буш також дав зрозуміти, що оголошена ним "Ініціатива конку-
рентоспроможності" на цьому не закінчується. Робота розрахова-
на як мінімум на 10 років, протягом яких на наукові дослідження 
буде виділено 50 млрд дол. бюджетного фінансування і ще 
86 млрд дол. − у вигляді податкових пільг [38]. 

Цей приклад є доволі показовим для України з точки зору 
державного підходу до активізації інноваційного розвитку і під-
вищення конкурентоспроможності національної економіки. 

У промисловості України, незважаючи на зростання аб-
солютних розмірів фінансування як наукових і науково-технічних 
робіт, так і інноваційної діяльності, їх частка у валовому внутрі-
шньому продукті лишається майже незмінною (табл.2.6). Це сві-
дчить, що окрім загальних закликів про важливість і необхідність 
структурно-інноваційної моделі розвитку, реальних змін у цьому 
напрямі не відбувається. 
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Таблиця  2 .6  
Фінансування наукових, науково-технічних робіт 

та інноваційної діяльності в промисловості 
у валовому внутрішньому продукті 
 2001 2002 2003 2004 2005 

Фінансування наукових і науко-
во-технічних робіт, млн грн 

1409,5 1162,6 1914,7 1955,0 2377,4

% до ВВП 0,69 0,51 0,72 0,57 0,56 
Фінансування інноваційної 
діяльності, млн грн 

1971,4 3013,8 3059,8 4534,6 5751,6

% до ВВП 0,96 1,33 1,14 1,32 1,35 
Разом, млн грн 3380,9 4176,4 4974,5 6489,6 8129,0

% до ВВП 1,65 1,85 1,86 1,88 1,91 
Джерело: [див.1;33]. 

Більш того, кошти, що йдуть на підтримку інноваційних 
процесів, починаючи від наукових і науково-технічних робіт, 
майже порівну розподіляються між інноваційно-інвестиційним 
сектором (40,6%), який має бути локомотивом інноваційної мо-
делі, і галузями енергосировинного сектора (45,2%), більшість з 
яких є втіленням індустріальної складової минулого століття 
(табл.2.7). 

Структура витрачання коштів за напрямами інноваційного 
процесу не зовсім вдала. Якщо взяти інноваційно-інвестиційний 
сектор, то не можна не помітити значне відставання з фінансу-
ванням інноваційної діяльності, тобто здобутки, які отримуються 
в науковій і науково-технічній сфері, не можуть вчасно і в пов-
ному обсязі перетворюватися в інноваційний продукт. У секторі 
споживчих товарів, а це перш за все харчова і легка промисло-
вість, майже не фінансуються наукові і науково-технічні роботи. 
У 2005 р. сектор використав лише 1,1% всіх коштів промисловос-
ті, які були спрямовані на наукові і науково-технічні роботи, а в 
загальній структурі коштів, включаючи інноваційну діяльність, 
фінансування науки і науково-технічних робіт становило 2,3% 
(див. табл.2.7). 

 134



2.3. Орієнтири структурно-інноваційних змін 

Таблиця  2 .7  
Структура розподілення коштів, що йшли на фінансування 
наукових, науково-технічних робіт та інноваційної діяльності 

в промисловості у 2005 р., % 
із них за секторами  Промис-

ловість 
всього 

Енергоси-
ровинні 

Інноваційно-
інвестиційні 

Спожив-
чих това-

рів 
За секторами 
промисловості     

Наукові та науково- 
технічні роботи 100 28,4 70,5 1,1 

Інноваційна діяльність  100 52,2 28,2 19,6 
Разом 100 45,2 40,6 14,2 

За напрямами 
інноваційної діяльності     

Наукові та науково- 
технічні роботи 20,3 18,4 50,9 2,3 

Інноваційна діяльність  70,7 81,6 49,1 97,7 
Разом 100 100 100 100 

Джерело: розраховано за даними [див. 1]. 
 

Те, що саме інноваційно-інвестиційний сектор має отримува-
ти всебічну фінансову підтримку з боку держави в активізації ін-
новаційного розвитку підтверджує порівняння секторів промисло-
вості за інноваційним внеском у загальний обсяг реалізованої про-
дукції (табл.2.8). Якщо в загальному обсязі реалізованої продукції 
частка інноваційно-інвестиційного сектора протягом 2001-2005 рр. 
майже не змінилася і становила лише 11,5-12,7%, то в обсязі реалі-
зованої інноваційної продукції його частка за період збільшилася 
більше ніж вдвічі – з 17,7 до 36,9%, і майже вдвічі збільшився вне-
сок цього сектора у випуск інноваційної продукції в загальному 
обсязі реалізованої продукції – з 10,4 до 18,2%. Такі результати 
на фоні спадаючої інноваційності енергосировинного сектора і 
сектора споживчих товарів підтверджують пріоритетність інно-
ваційно-інвестиційного сектора щодо державної підтримки з точ-
ки зору створення реальних можливостей впливу на інноваційний 
розвиток економіки в цілому. 
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Структурна перебудова має вирішальне значення у форму-
ванні відтворювальних пропорцій, притаманних інноваційній мо-
делі розвитку економіки. Досягнення на цій основі позитивних 
тенденцій є тривалим науко- і капіталомістким процесом, який 
впливає також на соціально-політичні та інші умови життя краї-
ни. Тому стратегічні напрями і цільові орієнтири структурної пе-
ребудови економіки повинні реалізовуватися системно і в най-
більш сприятливій для цього послідовності. 

Таблиця  2 .8  
Порівняння секторів промисловості за інноваційним внеском 

в загальний обсяг реалізованої промислової продукції 
 

Сектор 
Показник 

Енергоси-
ровинний

Інноваційно 
- інвести-
ційний 

Спожив-
чих 

товарів 
Частка сектора в загальному обсязі 
реалізованої продукції, % 

   

2001 64,2 11,5 24,3 
2002 65,7 12,5 21,8 
2003 65,3 13,6 21,1 
2004 67,9 13,4 18,7 
2005 67,8 12,7 19,5 

Частка сектора в обсязі реалізованої 
інноваційної продукції, % 

   

2001 42,6 17,7 39,7 
2002 38,4 24,3 37,3 
2003 47,2 36,9 15,9 
2004 35,5 44,7 19,8 
2005 44,7 36,9 18,4 

Питома вага інноваційної продукції в 
загальному обсязі реалізованої, % 

   

2001 4,5 10,4 11,1 
2002 4,1 13,6 11,9 
2003 4,3 16,0 4,5 
2004 3,0 19,4 6,1 
2005 4,3 18,2 6,2 

Джерело: розраховано за даними [див. 1]. 

На першому етапі основне завдання, на нашу думку, поля-
гає у створенні інституціональних, інфраструктурних та економі-
чних засад структурно-інноваційних перетворень, що мають вті-
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литися у єдиній національній системі їх нормативно-правового та 
організаційного забезпечення. Ключовими елементами такої сис-
теми мають стати державна підтримка структурних пріоритетів, 
створення рівних умов конкуренції, захист прав власності, акти-
візація людського капіталу, особливо в галузі продукування і ви-
користання знань, запровадження світових стандартів якості про-
дукції. 

Безпосередньо структурні зміни бажано здійснювати за та-
кою стратегією: 

– орієнтація на конкретні сегменти внутрішнього і зовніш-
нього ринків, де вітчизняні товаровиробники мають або можуть 
отримати протягом короткого часу конкурентні переваги, спира-
ючись на внутрішні сприятливі умови національної економіки; 

– більш повне використання національних науково-
технічних розробок, новітніх результатів фундаментальних і при-
кладних досліджень, при широкому залучені переваг, які відкри-
вають процеси інтеграції і глобалізації; 

– державне стимулювання випереджаючого розвитку виро-
бництва продукції переробних галузей, в першу чергу наукоміст-
ких і високотехнологічних виробництв, сприяння розробленню та 
впровадженню у виробництво нових видів продукції, матеріалів і 
технологій. 

Тобто структурні зміни на цьому етапі мають базуватися 
переважно на реалізації існуючих конкурентних переваг окремих 
виробництв та секторів, що забезпечені, передусім, власними на-
уково-технічними досягненнями й продукція яких користується 
стійким попитом на внутрішньому і зовнішньому ринках. 

На другому етапі основне завдання мало б полягати у фор-
муванні та накопиченні науково-технологічного, ресурсного й ін-
телектуального потенціалу структурно-інноваційних змін, забез-
печенні їх інтеграції у відтворювальний процес на економічній 
(ринковій) основі. Для цього має бути створена ефективна систе-
ма комерціалізації наукових досягнень та їх інвестиційного за-
безпечення. 

Структурні зміни на цьому етапі, поряд з розширенням ма-
сштабів трансформаційних перетворень, доцільно здійснювати за 
стратегією "інноваційного прориву", орієнтуючись на створення 
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нових поколінь техніки і технологій, притаманних V і VI техно-
логічним укладам. 

Свою "технологію економічного прориву" пропонує 
Ю.Полунєєв [39], в основу якої покладено чотири напрями під-
вищення конкурентоспроможності економіки: 

− ліквідація критичних відставань; 
− створення економіки знань; 
− забезпечення стабільного розвитку; 
− соціальна ґрунтовність і соціальний капітал. 
Основні методологічні контури запропонованої технології є 

прийнятними з точки зору додержання світових концепцій кон-
курентоспроможності і можуть слугувати уряду "дорожньою кар-
тою" при розробці та реалізації відповідної державної політики. 
Проте залишається питання: що в цій моделі є первинним, який у 
неї базис і надбудова, що безпосередньо підвищує конкурентосп-
роможність підприємств і галузей, а що лише сприяє її підвищен-
ню? 

Без відповіді на це питання запропонована технологія нага-
дує скоріше нарис інституціонального устрою "економіки майбу-
тнього", точніше її суспільно-економічні риси, без яких Україна 
на світовому економічному подіумі дійсно не зможе вважатися 
конкурентоспроможною. У "технології економічного прориву" 
поза увагою лишилася реальна технологічна складова економіки, 
технології підприємств і галузей. Не викликає сумніву, що для 
підвищення конкурентоспроможності потрібні сприятливі інсти-
туціональні умови, але ж слід враховувати і базисну складову − 
необхідні технологічні орієнтири економічного прориву, досяг-
нення яких дозволить національним виробникам пристойно кон-
курувати на світових ринках. 

У вирішенні проблеми прискореного подолання технологіч-
ного провалля між індустріальною і постіндустріальною економі-
кою не можна покладатися лише на ринкові регулятори. В умовах 
швидкоплинного науково-технологічного прогресу вони не змо-
жуть адекватно реагувати на стратегічні суспільні потреби і за-
безпечувати швидкі цілеспрямовані зміни в структурі промисло-
вості. Потрібна активна, цілеспрямована, економічно обґрунтова-
на державна структурна політика з чітко визначеними пріорите-
тами (орієнтирами) технологічного (інноваційного) прориву. 
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Теорія і практика доводить, що не можна успішно конкуру-
вати по всій сукупності продукції, яка виробляється в країні, або 
на підприємстві. Ефективна конкуренція досягається лише в тих 
випадках і по тих видах продукції, в яких вдається використати 
переваги як "домашніх" факторів, так і сприятливих умов, що на-
дає кон'юнктура на світових ринках [40]. 

Відповідно до новітніх тенденцій світового технологічного 
розвитку та з урахуванням інтелектуального, виробничого і нау-
ково-технічного потенціалу України, до таких технологій має бу-
ти віднесено: 

інформаційні технології та системи зв'язку – створення ін-
формаційних і телекомунікаційних систем, приладів комплексної 
автоматизації, комп'ютерних засобів високої продуктивності; ін-
формаційні технології контролю і управління промисловими об'-
єктами; сучасні комп'ютерні технології для вищих навчальних за-
кладів; цифрові широкосмугові системи розподілу інформації; 
світлосигнальна та інформаційна апаратура; волоконно-оптичні 
кабелі;  

технології спеціального призначення − системні засоби з 
технологічного проектування і супроводження виробництва по 
замкненому циклу; агрегати і системи нового покоління для ком-
плектування літаків і ракет-носіїв; агрегати і системи для швидкі-
сного і високошвидкісного залізничного транспорту; системи ло-
кації у різних середовищах; оптоелектронні системи подвійного 
призначення; засоби діагностики авіаційної та ракетно-космічної 
техніки; 

функціональні і конструкційні матеріали та вироби з них − 
матеріали та речовини малотоннажного хімічного виробництва; 
напівпровідникові матеріали на основі надчистого силіцію, гер-
манію, арсеніду галію, сполук А2В61; сцинтиляційні матеріали, 
оптичні та конструкційні монокристали; нанотехнології, їх роз-
роблення та застосування; кераміка та надтверді інструментальні 
матеріали; матеріали для перетворювачів енергії безполум'яних 

                                                 
1 Алмазоподібні напівпровідникові сполуки з підвищеною електропровідністю – 

сульфіди, селеніди телуриди цинку, кадмію, ртуті (CdS, CdSe, ZnS, ZnSe, ZnTe, CdTe, 
HgSe, HgTe) та їх тверді розчини (CdSSe, CdZnTe). 
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та екологічно чистих джерел тепла; органічні люмінофори та ба-
рвники; біосумісні матеріали; 

екологічні технології − розроблення екологічно чистих тех-
нологій, машин і устаткування для переробки та утилізації відхо-
дів; систем машин і обладнання для комунальної сфери; систем 
контролю за станом і захисту навколишнього природного середо-
вища; 

біотехнології − виробництво біостимуляторів росту рослин, 
органо-мінеральних добрив комплексної дії, новітніх технологій 
виробництва антибіотиків, імунобіологічних препаратів, у тому 
числі імуноглобуліну різних видів, та засобів захисту тварин; 

медичні діагностичні системи, профілактичні та лікувальні 
засоби − діагностичні та лікувальні програмно-технічні комплек-
си; лікарські засоби для лікування цукрового діабету, астми, сер-
цево-судинних, онкологічних, інфекційних хвороб; психотропні 
та наркологічні препарати; препарати на основі продуктів пере-
робки донорської крові; педіатричні форми лікарських засобів; 
вакцини. 

Окремим рядком у пріоритетах структурно-інноваційної 
трансформації промисловості має стати впровадження енерго- і 
ресурсозберігаючого устаткування, екологізація промислового 
виробництва, а також вдосконалення на системній основі техніки 
і технологій для агропромислового комплексу. 

Критерієм завершеності другого етапу має стати підвищен-
ня частки інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої 
промислової продукції до 25-30%. 

Третій етап полягає у забезпеченні економічного розвитку 
промисловості за рахунок реалізації масштабних структурно-
інноваційних змін через отримання мультиплікативного ефекту 
від модернізації технологічної бази економіки та формування но-
вого сприятливого для інновацій інституціонального середовища. 
Структурні зміни на цьому етапі мають бути спрямовані на вико-
ристання сучасних інформаційних і телекомунікаційних техноло-
гій, що відповідають стадії постіндустріального розвитку і сприя-
тимуть інтеграції вітчизняного виробництва у світову і насампе-
ред європейську систему. Інноваційна продукція за підсумками 
третього етапу має посісти 40-50% в загальному обсязі реалізова-

 140



2.3. Орієнтири структурно-інноваційних змін 

ної продукції промисловості, що створить підґрунтя для суттєво-
го скорочення на цій основі відставання України від розвинених 
країн Європи. 

2.4. Структурування промислового виробництва 
за технологічними рівнями 

Інститут технологічних укладів останнім часом все ширше 
використовується як методологічна основа дослідження тенден-
цій інноваційного розвитку економіки. Як наукове поняття кате-
горія "технологічний уклад" була введена С.Глазьєвим на почат-
ку 90-х рр. ХХ ст. для характеристики технологічних особливос-
тей відтворювальних процесів, притаманних різним етапам еко-
номічного розвитку суспільства [41]. Проте намагання визначити 
природу економічного розвитку через критерії технологічних 
змін простежуються на всьому історичному проміжку часу 
трансформації суспільства і розвитку економічної теорії. 

А.Сміт пов'язував процес зростання продуктивних сил із 
поділом праці і винаходом машин [42]. Класик політичної еконо-
мії К.Маркс відмічав, що матеріальною основою переходу від од-
нієї суспільно-економічної формації до іншої є розвиток продук-
тивних сил [43]. М.Туган-Барановський пов’язував циклічний ха-
рактер економічного розвитку з циклічною закономірністю від-
творення основного капіталу, зокрема особливостями інвесту-
вання [44]. М.Кондратьєв, досліджуючи феномен довгострокових 
циклічних коливань, звернув увагу на те, що початок економічно-
го зростання завжди збігається з широким застосуванням ново-
введень у промисловості [45]. Проте остаточний зв'язок між еко-
номічною динамікою і технологічними змінами встановив засно-
вник інноваційної теорії економічного розвитку Й.Шумпетер 
[див.6]. Його інноваційна теорія надала внутрішнього імпульсу 
теорії "довгих хвиль" М.Кондратьєва, встановивши причинно-
наслідковий взаємозв'язок між тенденціями технологічних і еко-
номічних змін. 

Саме тому зміни технологічних укладів ототожнюють інко-
ли з технологічними хвилями. Їх ідентифікація відбуватиметься 
за ключовими факторами кожного циклу, тобто за тими техноло-
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гіями і засобами виробництва, які набувають найбільш масового 
попиту в суспільстві у відповідний період економічного розвит-
ку. Ю.Бажал як ключові фактори формування "довгих хвиль 
Кондратьєва" (ДХК) виділяє такі [46, с.49]: 

– механізація праці у ткацтві – перша ДХК (1790-1850 рр.); 
– вуглевидобування і паровий двигун – друга ДХК (1851-

1895 рр.); 
– чорна металургія – третя ДХК (1896-1946 рр.); 
– нафта разом із продуктами органічного синтезу – четверта 

ДХК (1947-1989 рр.); 
– мікроелектроніка − п'ята ДХК (1990- ?); 
– біотехнології − шоста ДХК (2040- ?). 
Проте це лише контрольні віхи технологічних змін. Період, 

протягом якого відбувається становлення нової техніко-
економічної парадигми, тобто більш ефективної системи суспіль-
но-економічного устрою, має лаг у 50-60 років. У цей період ра-
зом із пріоритетним швидким розвитком галузей і виробництв, 
що використовують ключовий технологічний фактор, продовжу-
ють існувати галузі попереднього циклу, але їх темпи розвитку 
значно уповільнюються і можуть набувати навіть від'ємних зна-
чень. Десь у другій половині циклу на економічну арену вихо-
дить ще один гравець – нові технології і сектори виробництва, що 
мають згодом скласти ключовий елемент техніко-економічної 
парадигми нового економічного циклу розвитку1. 

Дослідження технологічної структури промислового вироб-
ництва дозволяє визначати місце країни у світовому еволюційно-
му ланцюжку інноваційного розвитку. Методологія таких дослі-
джень свого часу була запропонована в Інституті економіки і 
прогнозування Національної академії наук України [47]. На сьо-
годні структура виробництва промислової продукції за техноло-
гічними укладами, за розрахунками М.Данька [48], є такою: тре-
тій технологічний уклад – 50,4%, четвертий – 44,56%, п'ятий – 
4,99%, шостий – 0,05%. 

Поділяючи в цілому висновки М.Данько про те, що доміну-
вання в структурі промислового виробництва ІІІ і ІV технологіч-

                                                 
1 Для більш ґрунтовного ознайомлення з системним характером техніко-

економічної парадигми [див. 46, с.50]. 
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них укладів є віддзеркаленням технологічної бази, яка сформува-
лася у минулому, ми вважаємо, що методологія структурування 
промислового виробництва за технологічними укладами ще не 
набула остаточного визначення. Зокрема потребують подальшого 
дослідження і наукового обговорення такі питання: 

– що має характеризувати технологічний уклад – продукція, 
що користується масовим попитом, чи технологія (в широкому 
розумінні цього слова, враховуючи окрім самого методу характер 
сировини, ресурсо- і енергоємність, продуктивність, екологіч-
ність тощо); 

– наскільки обґрунтовано можуть репрезентувати техноло-
гічний уклад види економічної діяльності (галузі); 

– чи не робимо ми помилки, закріплюючи за відповідним 
технологічним укладом не конкретну технологію, а вид економі-
чної діяльності, яка може використовувати різні технології; 

– наскільки порівняння за технологічними укладами відпо-
відають практичним потребам широкого користувача щодо оцін-
ки поточного чи прогнозованого технологічного рівня промисло-
вого виробництва і спираються на доступну статистичну інфор-
мацію. 

Методологічне розв'язання цих питань сприятиме як пода-
льшому розвитку загальної економічної теорії технологічних 
укладів, так і більш широкому використанню її можливостей як 
наукового інструментарію в реалізації інноваційної і конкурент-
ної політики держави. 

Перші спроби ідентифікації галузей за їх технологічними 
властивостями здійснювалися під впливом загальної теорії дов-
гих хвиль, а як ключові фактори бралися, так би мовити, етапні 
технологічні риси досить тривалого проміжку часу – 50-60 років 
[див.46;49;50]. З позицій сьогодення такий методологічний підхід 
потребує деякого вдосконалення. Зокрема слід враховувати такі 
особливості технологічного розвитку. 

По-перше, відбувається прискорення темпів науково-
технологічного прогресу. Нові ключові фактори з'являються все 
частіше, скорочуючи тривалість як технологічної, так і економіч-
ної хвилі. Про це свідчить досвід другої половини ХХ і початок 
ХХІ ст. 
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По-друге, оскільки технічний прогрес має безперервний ха-
рактер, то й сам ключовий фактор не лишається незмінним. Його 
технологічні характеристики постійно вдосконалюються і можуть 
досягати рівня, який відповідатиме технічним, економічним і со-
ціальним вимогам наступного технологічного укладу. Це можуть 
бути технології і галузі, що, за визначенням Ю.Бажала, "виника-
ють у шлейфі розвитку ключових технологій" [див. 46]. Проте їх 
вектор завжди має прогресивну спрямованість, тобто тяжіє до 
нових технологічних укладів. 

Прикладом можуть слугувати базові галузі індустрії, які 
створювалися в Україні ще на початку минулого століття (1896-
1916 рр.) і цілком слушно уособлювали на той час ІІІ технологіч-
ний уклад. Проте в процесі подальшого інноваційного розвитку в 
їх складі з'явилися нові технології і виробництва, продукція яких 
користується широким попитом, а за технологічним рівнем вони 
навіть можуть бути віднесені до ключових факторів ІV і V техно-
логічних укладів, зокрема: 

– у металургії і обробці металу – порошкова металургія, ви-
робництво тонкого автомобільного листа, труб різного діаметру, 
в тому числі з антикорозійним покриттям, алюмінієвої фольги, 
губчастого титану тощо; 

– у хімічній та нафтохімічній промисловості − виробництва 
органічного синтезу, гумових і полімерних виробів, хімічного та 
штучного волокна, хіміко-фармацевтичної продукції; 

– машинобудуванні – шлейф виробництв і продукції, що 
стали ключовим фактором не тільки ІV, а й V і VI технологічних 
укладів, зокрема авіаційна, ракетно-космічна, електронна, медич-
на і діагностична техніка, засоби зв'язку, локації, комп'ютерна та 
інформаційна апаратура; 

– в електроенергетиці – атомна електроенергетика. 
По-третє, якщо VI технологічний уклад визначити лише за 

критерієм біотехнології і генної інженерії, то промисловість, як 
сукупність видів діяльності, в яких створюються засоби виробни-
цтва і переважна частина предметів проміжного і кінцевого спо-
живання, майже втрачає своє місце в подальшій еволюції техно-
логічного і економічного устрою суспільства, з чим навряд чи 
можна погодитися. 
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По-четверте, слід враховувати також і те, що теорія техно-
логічних укладів хоча і базується на технологічних змінах, які 
відбуваються переважно в промисловості, має набагато ширше 
фундаментальне значення. Зміна технологічних укладів лежить в 
основі формування техніко-економічної парадигми суспільства, в 
якій віддзеркалюється "весь комплекс техніко-економічних і со-
ціальних чинників та результатів, що пов'язані з технологічними 
змінами" [див.46]. Тому використання технологічних укладів для 
технологічного структурування промислового виробництва недо-
цільно, оскільки такий підхід значно узагальнює дійсну техноло-
гічну картину, зменшуючи масштаб сприйняття ключових техно-
логічних змін. 

По-п'яте, структурування промислового виробництва за 
технологічними укладами має ще один недолік − формує в суспі-
льстві ідеологічний штамп щодо занепаду української промисло-
вості, лишаючи її моральних і матеріальних стимулів для пода-
льшого розвитку і вдосконалення. Оскільки 95% її виробництва 
пов'язано з ІІІ і ІV технологічними укладами будь-які спроби ін-
вестування в її розвиток будуть вважатиметься підтримкою за-
старілої технології, а галузева структура інвестицій розглядати-
меться як неефективна. 

І.Одотюк, досліджуючи тенденції розвитку наукомісткого 
виробництва, наводить технологічну структуру промисловості 
України за трьома рівнями: низькі, середні і високі технології 
[51]. Ним також розрахована структура виробництва за техноло-
гічними укладами. Але, якщо у першому випадку структурна ди-
наміка технологічних рівнів має цілком окреслені робочі конту-
ри, то у другому − питома вага V і VІ технологічних укладів про-
тягом п’яти років (1998-2003) лишається в межах розрахункових 
помилок [див. 51, с.145], що підтверджує їх непридатність як 
аналітичного інструментарію для поточних розрахунків і, тим бі-
льше, для прогнозування технологічного розвитку промисловос-
ті. 

Тому ми вважаємо, що аналіз технологічної структури про-
мислового виробництва слід вести не за технологічними уклада-
ми, які є категорією більш високої економічної ієрархії, а з ура-
хуванням технологічного рівня окремих видів економічної (про-
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мислової) діяльності, які формують загальний обсяг промислово-
го виробництва і його технологічну структуру. 

Зокрема пропонується види економічної діяльності, що вхо-
дять до промисловості, структурувати за чотирма технологічними 
рівнями: 

– низький технологічний рівень (НТР); 
– середній технологічний рівень (СТР); 
– високий технологічний рівень (ВТР); 
– передовий технологічний рівень (ПТР). 
Перелік видів економічної діяльності має відповідати кла-

сифікації (КВЕД), що прийнята для статистичних спостережень, а 
за ступенем інтеграції бути таким, що використовується Держко-
мстатом для статистичної інформації широкого доступу, зокрема: 
в Статистичному щорічнику України, в статистичному збірнику 
"Наукова та інноваційна діяльність в Україні", у статистичному 
бюлетені "Про основні показники роботи промисловості Украї-
ни". 

Такий підхід дозволяє спростити методи дослідження тех-
нологічних структурних змін у промисловому виробництві, зро-
бити його доступним для оперативного проведення моніторинго-
вих спостережень на рівні міністерств, відомств, наукових уста-
нов і в учбовому процесі. Проте, при бажанні, для детальнішої 
репрезентації технологічного рівня промислового виробництва 
можуть використовуватися дані первинної статистики, тобто зві-
ти підприємства. 

Схема групування видів економічної діяльності, що входять 
до складу промисловості, за технологічними рівнями виробницт-
ва наведена в табл.2.9. Вона розроблена на підставі експертної 
оцінки технологічного рівня окремих видів діяльності як усеред-
неної сукупності технологій, що використовуються на підприєм-
ствах відповідного виду діяльності, а також з урахуванням галу-
зевої репрезентації технологічних укладів, поданої в роботі [див. 
48]. Проте ми не вважаємо запропоновану схему остаточною. Во-
на може змінюватися під впливом подальшого уточнення техно-
логічного рівня окремих виробництв. 
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Таблиця  2 .9  
Групування видів економічної діяльності 
за технологічним рівнем виробництва 

Технологіч-
ний рівень Вид економічної діяльності 1) Код за 

КВЕД 
Низький Видобування енергетичних матеріалів СА 

 Видобування неенергетичних матеріалів СВ 

 Виробництво коксу та продуктів 
нафтопереробки DF 

 Металургія та обробка металу DJ 

 Інше виробництво, не віднесене до інших 
угруповань DN 

Середній Харчова промисловість і переробка 
сільськогосподарських продуктів DA 

 Легка промисловість DB+DC 

 Виробництво деревини та виробів із 
деревини, крім меблів DD 

 Хімічне виробництво DG – 24.4 

 Виробництво інших неметалевих мінераль-
них виробів (будматеріалів, скловиробів) DI 

 Виробництво та розподілення електроенергії, 
газу та води E 

Високий Целюлозно-паперова, поліграфічна 
промисловість, видавнича справа DE 

 Хіміко-фармацевтичне виробництво 24.4 
 Виробництво гумових і пластмасових виробів DH 
 Виробництво машин та устаткування DK 
 Транспортне машинобудування DM 

Передовий Виробництво електричного та електронного 
устаткування DL 

1) Що належать до добувної, обробної промисловості та виробництва 
і розподілення електроенергії, газу та води (секції С, D, E). 

Методика розрахунків структури промислового виробницт-
ва за технологічним рівнем базується на звітних даних 2005 р. 
щодо обсягів реалізованої продукції промисловості за видами 
економічної діяльності, згрупованими за технологічними рівнями 
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виробництва та на індексах промислової продукції в ретроспек-
тивному періоді. 

Модель розрахунку має вигляд: 

,100.1

P
P

d
n

ij
j
∑=         (2.1) 

де dj − частка обсягу реалізованої продукції видів діяльності, 
що віднесені до j-го технологічного рівня, %; 

Pij − обсяг реалізованої продукції і-го виду діяльності, що 
віднесений до j-го технологічного рівня, млн грн; 

P − загальний обсяг реалізованої продукції промисловості, 
млн грн. 

Щоб запобігти викривленню результатів технологічної 
структури через вплив інфляції, розрахунки проводилися у фак-
тичних цінах 2005 р., які використовувалися як незмінні протя-
гом ретроспективного періоду: 

,/1 IPP t
i

t
i =−         (2.2) 

де  − обсяг реалізованої продукції і-го виду діяльності у 
звітному періоді (t) у фактичних цінах; 

t
iP

1−t
sP  − обсяг реалізованої продукції і-го виду діяльності за 

період, що передує звітному (t-1) у фактичних цінах звітного пе-
ріоду; 

iI  − індекс реалізованої продукції і-го виду діяльності у від-
сотках до попереднього періоду. 

Розрахунки, зроблені за наведеною методикою, засвідчили 
позитивну динаміку технологічної структури промислового ви-
робництва (табл.2.10). Незважаючи на те, що в ній поки що за об-
сягом реалізованої продукції суттєво переважають види діяльно-
сті з низьким і середнім технологічним рівнем виробництва, їх 
частка стабільно зменшується: 2000 р. – 88,98%, 2003 р. – 86,0%, 
2005 р. – 83,05%. У той же час на ринок потрапляє все більше 
промислової продукції, для виробництва якої використовуються 
високі і передові технології: 2000 р. – 11,02%, 2003 р. – 14,0%, 
2005 р. – 16,95%. 
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Таблиця  2 .10  
Структура обсягу реалізованої продукції промисловості 

за технологічним рівнем виробництва, %
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Низький 48,50 48,68 49,21 47,85 46,86 43,90 
Середній 40,48 39,58 38,78 38,15 37,14 39,15 
Високий 9,21 9,88 10,16 12,04 13,36 14,63 
Передовий 1,91 1,86 1,88 1,96 2,64 2,32 
Джерело: розраховано за обсягом реалізованої промислової продук-

ції [див. 33;51]. 

Відбувся якісний структурний злам у тенденціях розвитку 
промислового виробництва на користь прогресивних видів діяль-
ності, що сприятиме зростанню інноваційності і конкурентосп-
роможності промислового сектора. За 2001-2005 рр. коефіцієнт 
випереджаючого розвитку виробництв з високими технологіями 
становив 1,59, передовими – 1,29, тоді як по видах діяльності з 
низьким і середнім технологічним рівнем виробництва обсяг реа-
лізованої продукції зростав значно повільніше, відповідно на 0,9 і 
0,97 від середнього рівня по промисловості (табл. 2.11). 

Таблиця  2 .11  
Динаміка обсягів реалізованої промислової продукції 

за технологічним рівнем виробництва, % 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005
Промисловість, всього 100 114,2 107,0 115,8 112,5 103,1

у тому числі за технологічним
рівнем виробництва:       

Низький 100 112,3 108,4 111,2 108,4 96,8 
Видобування енергетичних 
матеріалів 100 104,8 99,2 103,6 101,9 103,1

Видобування неенергетичних
матеріалів 100 100,2 107,7 109,1 107,6 105,7

Виробництво коксу, 
продуктів нафтопереробки 100 154,3 125,5 108,7 103,4 86,6 

Металургія та обробка металу 100 104,9 103,9 114,3 112,0 98,5 
Інше виробництво, не відне-
сене до інших угруповань 100 104,9 103,9 114,3 112,0 98,5 

Середній 100 109,3 105,0 112,5 107,8 108,9
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  2000 2001 2002 2003 2004 2005
Харчова промисловість і пере-
робка сільськогосподарських 
продуктів 

100 118,2 108,4 120,0 112,4 113,7

Легка промисловість 100 113,8 100,4 104,0 113,6 100,3
Виробництво деревини та ви-
робів із деревини, крім меблів 100 128,0 123,4 123,6 125,5 119,5

Хімічне виробництво 100 107,9 107,9 116,0 111,0 107,8
Виробництво інших неметале-
вих мінеральних виробів (буд-
матеріалів, скловиробів) 

100 111,4 105,3 117,9 119,3 114,3

Виробництво та розподілення  
електроенергії, газу та води 100 102,6 101,1 104,7 98,9 102,9

Високий 100 120,0 110,3 135,4 122,9 113,1
Целюлозно-паперова, 
поліграфічна промисловість; 
видавнича справа 

100 118,2 108,4 125,7 125,9 112,7

Хіміко-фармацевтичне 
виробництво 100 114,3 103,7 112,1 113,7 117,7

Виробництво гумових і 
пластмасових виробів 100 124,7 100,0 120,7 128,8 117,6

Виробництво машин та 
устаткування 100 118,6 100,4 121,4 118,9 112,2

Транспортне 
машинобудування 100 122,0 129,6 162,1 124,6 112,4

Передовий 100 115,2 108,1 119,2 149,3 90,8 
Виробництво електричного та 
електронного устаткування 100 115,2 108,1 119,2 149,3 90,8 

Джерело: розраховано за даними [див. 33;51] у фактичних цінах 
2005 р. 

Потенціал прогресивних тенденцій було підсилено інвести-
ційною складовою. Обсяг інвестицій в основний капітал промис-
ловості за 2001-2005 рр. збільшився майже у 2 рази (табл.2.12). 
Пріоритет щодо темпів зростання інвестицій тут також отримали 
види діяльності з високим і передовим технологічним рівнем. Їх 
частка в загальному обсязі інвестицій поки що лишається на рівні 
11-12%, але темпи зростання значно вище середніх по промисло-
вості (табл.2.13). Особливо це стосується таких видів, як: целю-
лозно-паперова, поліграфічна і видавнича справа – 243,6%, виро-
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бництво гумових і пластмасових виробів – 538,6%, виробництво 
електричного і електронного устаткування – 237,5%. 

 
Таблиця  2 .12  

Динаміка інвестицій в основний капітал промисловості 
за технологічним рівнем виробництва, % 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005
Промисловість, усього 100 113,3 106,0 124,6 124,9 104,1

у тому числі за технологічним 
рівнем виробництва:       

Низький 100 111,9 87,3 125,1 124,8 115,5
Видобування енергетичних 
матеріалів 100 114,5 86,2 106,2 119,8 100,1

Видобування неенергетичних 
матеріалів 100 81,3 92,9 137,1 124,8 117,0

Виробництво коксу, продуктів 
нафтопереробки 100 162,4 72,2 171,7 116,0 112,5

Металургія та обробка металу 100 105,1 91,6 141,7 143,3 141,3
Інше виробництво, не віднесене 
до інших угруповань 100 148,4 136,3 144,3 91,0 99,1 

Середній 100 113,9 121,6 124,9 123,5 97,1 
Харчова промисловість і пере-
робка сільськогосподарських 
продуктів 

100 110,6 134,8 128,5 107,9 109,6

Легка промисловість 100 89,2 86,7 174,3 121,6 119,2
Виробництво деревини та виро-
бів із деревини, крім меблів 100 160,0 156,3 115,2 161,7 141,1

Хімічне виробництво 100 129,3 96,9 102,3 155,5 128,1
Виробництво інших неметале-
вих мінеральних виробів (буд-
матеріалів, скловиробів) 

100 142,0 124,8 158,3 160,3 104,2

Виробництво та розподілення 
електроенергії, газу та води 100 111,5 116,1 119,2 126,4 72,7 

Високий 100 112,4 141,5 111,6 135,6 92,5 
Целюлозно-паперова та 
поліграфічна промисловість; 
видавнича справа 

100 138,9 189,3 75,4 123,1 99,8 

Виробництво гумових і 
пластмасових виробів 100 124,5 190,1 99,2 213,2 107,6
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  2000 2001 2002 2003 2004 2005
Виробництво машин та 
устаткування 100 112,3 109,8 122,3 127,0 87,5 

Транспортне машинобудування 100 87,0 105,2 189,8 123,3 80,1 
Передовий 100 135,4 101,5 170,3 110,1 92,0 

Виробництво електричного та 
електронного устаткування 100 135,4 101,5 170,3 110,1 92,0 

Джерело: розраховано за даними [див. 51] у фактичних цінах 2005 р. 

Таблиця  2 .13  
Структура інвестицій в основний капітал промисловості 

за технологічним рівнем виробництва, %
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Низький 50,08 49,52 40,87 41,09 41,10 45,60 
Середній 40,59 40,88 47,02 47,17 46,67 43,54 
Високий 7,71 7,66 10,25 9,18 9,98 8,87 
Передовий 1,62 1,94 1,86 2,56 2,25 1,99 
 
Види діяльності з високими і передовими технологіями ви-

явили себе як потужні генератори інноваційного розвитку проми-
словості. Маючи значно кращу динаміку з нарощування обсягів 
інноваційної продукції, частки інноваційної продукції в загаль-
ному обсязі реалізованої продукції, а також у витратах на іннова-
ційну діяльність та за інтелектуальною складовою людського ка-
піталу технологічні лідери перебирають на себе авангардну роль 
в інноваційних перетвореннях промислового комплексу, форму-
ючи потенціал розвитку нових технологічних укладів. 

Їх внесок в обсяг реалізованої інноваційної продукції про-
мисловості збільшився майже вдвічі – з 22,3% у 2001 р. до − 
42,2% у 2005 р. Частка інноваційної продукції в загальному обся-
гу реалізованої продукції за 2001-2005 рр. зросла по сектору ви-
соких технологій з 5,8% до 13,42%, (в 2,3 раза), по сектору пере-
дових технологій – з 10,8% до 17,0% (майже в 1,6 раза). Тоді як 
сектори з низьким і середнім технологічним рівнем навіть змен-
шили свою частку з 5,5 до 3,49% і з 7,3 до 5,65% відповідно 
(табл. 2.14). 
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Таблиця  2 .14  
Інноваційність промислової діяльності 
за технологічним рівнем виробництва 

Частка за технологічним рівнем, % 

Обсяг реалі-
зованої інно-
ваційної про-

дукції 

Частка інно-
ваційної про-
дукції в обсязі 
реалізованої

Обсяг ви-
трат на ін-
новаційну 
діяльність 

Чисельність 
винахідни-
ків, авторів 
пром. зраз-
ків, раціона-
лізаторів 

Технологіч-
ний рівень 
виробництв 

2001 2005 2001 2005 2001 2005 2001 2005 
Низький 28,46 23,73 5,5 3,49 28,84 34,02 50,4 56,83

Середній 49,27 34,09 7,3 5,65 48,67 31,53 18,16 13,08

Високий 17,99 35,65 5,83 13,42 22,97 25,58 19,5 27,0 

Передовий 4,28 6,53 10,8 17,0 4,52 8,81 2,94 3,09 
Джерело: розраховано за даними [52]. 

Орієнтація фінансових ресурсів хоча і залишає бажати кра-
щого, також мала за цей період прогресивну спрямованість. У 
2005 р. при загальному зростанні витрат на інноваційну діяль-
ність промисловості в 2,9 раза, високі технології отримали їх в 
3,2 раза, а передові − в 5,7 раза більше, ніж у 2001 р. Лідерами тут 
були: виробництво гумових і пластмасових виробів − в 24,8 раза 
більше, виробництво транспортного устаткування − 4,8 раза, ви-
робництво електричного і електронного обладнання − у 5,7 раза. 

Потенціал інноваційного розвитку промисловості суттєво 
доповнювався інтелектуальною складовою людського капіталу. 
Творчий прошарок осіб, зайнятих у промисловому виробництві 
України, хоча і зменшився за 2001-2005 рр. майже на третину − з 
25,6 до 17,6 тис. осіб, проте відбулося його структурування за 
прогресивним форматом. Якщо у 2001 р. у галузях (видах діяль-
ності) високих і середніх технологій було зайнято 22% винахід-
ників, авторів промислових зразків і раціоналізаторських пропо-
зицій, то у 2005 р. їх частка зросла до 30% загальної чисельності. 

Технологічні лідери промислового комплексу успішно 
освоюють зарубіжні ринки високих технологій. При збільшенні 
обсягу експорту інноваційної продукції за 2001-2005 рр. в цілому 
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по промисловості майже в 4 рази (з 3,2 до 12,5млрд грн) в галузях 
високих і передових технологій цей показник сягнув 7,8 раза, а їх 
частка в загальному експорті інноваційної продукції зросла май-
же вдвічі – з 26,4% до 52,2%. 

Таким чином, запропонована методологія структурувань 
виробництва за технологічними рівнями дає надійний інструмен-
тарій науково-аналітичної оцінки технологічного потенціалу га-
лузі і підвищення дієвості регуляторної політики держави щодо 
технологічного оновлення промисловості. 

2.5. Енергетична складова технологічних змін 

Визначальним фактором розвитку економіки і соціальної 
сфери високорозвинених країн, окрім інновацій, виступає також 
енергозабезпечення, яке супроводжується зростанням споживан-
ня первинних енергоносіїв і підвищенням енергетичної ефектив-
ності ВВП. Дещо інші тенденції спостерігаються в Україні, яка, 
за висновком фахівців ЄБРР, належить до країн, що має найгірші 
показники з ефективності використання енергетичних ресурсів. 
Однією з головних причин такого становища слід вважати недос-
коналість структури енергоспоживання, особливо в пріоритетних 
галузях економіки, зокрема в промисловості. 

У структурі споживання первинних енергоносіїв в Україні у 
2005 р. частка нафти в енергоспоживанні становила 9,9%, що в 
четверо менше від середньосвітового рівня, де показник становив 
36,4%, у тому числі в країнах ЄС-25 - 40,8%, ОЕСР - 40,9% і ко-
лишньому СРСР - 18,4% (табл. 2.15). 

Україна, порівняно з іншими країнами світу, не повною мі-
рою враховує переваги використання нафти як основного у світо-
вому ПЕК первинного енергоносія. Про значення нафти для су-
часної економіки наочно свідчать дані про її споживання країна-
ми - виключно імпортерами цієї вуглеводної сировини. Напри-
клад, у Польщі цей показник у 2005 р. досяг 21,9 млн т н.е., або 
збільшився порівняно з 2004 р. на 0,8 млн т н.е., у Чеській Респу-
бліці – 9,9 млн т н.е., або на 0,4 млн т н.е. відповідно, у Франції – 
93,1 млн т н.е., або зменшився на 0,9 млн т н.е. Зазначимо, що ці 
та інші країни практично повністю забезпечують свою потребу за 

 154



2.5. Енергетична складова технологічних змін 

рахунок 100% імпорту нафти. Із цього випливає друга особли-
вість світового ПЕК. Вона характеризується орієнтацією країн 
ОЕСР на задоволення своєї потреби в нафтопродуктах за рахунок 
організації національного виробництва залежно від обсягів імпо-
рту нафти. Водночас в експорті цих країн переважають нафто-
продукти. Світовий досвід свідчить, що економічно ефективніше 
привозити в країну нафту для переробки на своїх НПЗ, порівняно 
з імпортом нафтопродуктів. В Україні, на жаль, цього принципу 
не дотримуються. 

Таблиця  2 .15  
Споживання первинних енергоносіїв в Україні й світі в 2005 р. 

Країни Нафта Газ Вугілля Атомна 
енергія 

Гідро-
енергія Разом 

 млн тонн нафтового еквіваленту 
Світ 3836,8 2474,7 2929,8 627,2 668,7 10537,1 
ЄС–25 700,4 424,1 299,0 299,0 70,8 1715,1 
ОЕСР 2270,7 1275,1 1168,5 531,3 296,8 5542,4 
Колишній 
СРСР 186,3 536,3 178,2 56,9 56,5 1014,3 

Україна 13,4 65,6 37,4 20,1 2,8 139,3 
 відсотків до підсумку 
Україна 9,6 47,1 26,9 14,4 2,0 100 

Джерело: [53, с.43]. 

Важливе значення для характеристики ефективності ПЕК 
набуває аналіз структури споживання первинних енергоносіїв як 
важливого чинника розвитку економіки країні в цілому і ефекти-
вності використання енергетичних ресурсів. Так, частка окремих 
енергоносіїв у загальносвітовому обсязі їх споживання у 2005 р. 
по нафті становила 36,4% (в Україні – 9,6%), природному газу – 
23,5% (47,1%), вугіллю – 27,8% (26,9%), атомній енергетиці – 
5,9% (14,4%) і гідроенергії – 6,4% (2,0%) [54]. З наведених даних 
можна зробити висновок про недосконалість структури паливно-
енергетичного балансу України і, в першу чергу, необґрунтова-
ний економічно великий обсяг споживання природного газу. На 
необхідність реструктуризації енергобалансу України вказува-
лось в посланні Президента Верховній Раді України [55]. Крім 
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того, зниження питомої ваги природного газу передбачено при-
йнятою Урядом України "Енергетичною стратегією" до 40% в 
2010 р., до 38,2% в 2015 р., до 36,9% в 2020 р. і до 34,8% в 2030 р. 

Про місце енергетики в сучасній економіці свідчать показ-
ники енергоспоживання на душу населення і енергоефективності 
в Україні та інших країнах світу (табл. 2.16). 

Енергоємність економіки України порівняно з провідними 
індустріально розвиненими країнами світу залишається надто ви-
сокою: у 19 разів більше, ніж у Німеччині, майже в 15 разів біль-
ше, ніж у США. Беручи до уваги, що міждержавні порівняння 
ВВП краще проводити з урахуванням паритету купівельної спро-
можності (ПКС), ця різниця в енергоспоживанні буде значно ме-
ншою, але все ж залишається відчутною. 

Таблиця  2 .16  
Енергоспоживання в Україні та інших країнах світу у 2005 р. 

Країна ВВП, млрд 
дол. 

Споживання 
енергії на 1 
чол., т н. е. 

Енергоспо-
живання, 
кг/дол. ВВП 

Енергоспо-
живання з  

урахуванням 
паритету 

купівельної 
спроможності

Україна 39,29 2,74 3,37 0,53 
Росія 306,69 4,46 2,09 0,51 
Німеччина 1885,19 4,21 0,18 0,17 
ОЕСР (середні 
показники) 26792 4,67 0,20 0,19 

США 10330,0 7,84 0,22 0,22 
Джерело: [56]. 

Слід відзначити, що крім збільшення обсягів споживання 
енергоресурсів істотно впливає на ВВП зростання цін світового 
ринку і, в першу чергу, на нафту та природний газ. Стихійний ха-
рактер формування цін на первинні енергоносії має сильний де-
пресивний вплив на економіку країн, які більшою мірою залежать 
від імпорту вуглеводної сировини і продуктів їх переробки. Ви-
сокий рівень залежності від імпорту енергоносіїв (48,9%) спосте-
рігається в країнах Євросоюзу, у тому числі імпорт нафти стано-
вить 76,8%, природного газу – 41,7%. У перспективі до 2020 р. ці 
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показники можуть зрости до 90% і 67% відповідно [57]. За дани-
ми "Енергетичної стратегії" енергетична залежність України у 
2005 р. становила 55,1% (36,7% у 2030 р.). Рівень цього показни-
ка можна вважати середньоєвропейським, але він характеризу-
ється відсутністю диверсифікованих джерел постачання енерго-
носіїв, насамперед нафти, природного газу і ядерного палива. Ра-
зом з тим потреба України у нафті за рахунок імпорту у 2005 р. 
задовольнялася на 77,4% (67% у 2030 р.), у природному газі – на 
82,8% (95,8%) відповідно. Дані, які були опубліковані Міністерс-
твом енергетики США, свідчать про існування тісної залежності 
між динамікою ВВП і цінами на енергетичну сировину. Так, у 
країнах ОЕСР під час падіння світової ціни на нафту в 1997–1999 
рр. спостерігалося скорочення обсягів споживання енергоносіїв і 
значне підвищення ВВП [58]. Водночас, у разі незмінності цієї 
ціни, темпи економічного зростання США за вказаний період ча-
су знизилися б проти досягнутого рівня на 0,3-0,5%. У подаль-
шому стрімкий зліт світової ціни на нафту в 2000–2005 рр. при-
звів до падіння темпу приросту ВВП в країнах ОЕСР на 0,7%. 

Особливо помітний вплив енергоресурсів на економіку кра-
їн спостерігався під час світової енергетичної кризи, яка супрово-
джувалася значним підвищенням цін, у першу чергу на нафту. 
Тому енергозабезпечення виступає одним з найважливіших фак-
торів розвитку світової економіки, а виробництво енергоресурсів 
характеризується високими темпами зростання й відрізняється 
постійною сприйнятливістю до інновацій. Більша частина енер-
горесурсів, про що свідчать дані, використовується у світовій 
економіці для виробництва електроенергії (29%), у промисловос-
ті (25%), житлово-комунальному господарстві (26%), на транспо-
рті (16%) та інших галузях (4% від загального обсягу споживан-
ня). Тому енергоресурси значну роль відіграють у формуванні 
собівартості промислового й сільськогосподарського виробницт-
ва і значно меншу – у сфері надання послуг [див. 56, c.14]. 

В Україні підприємствами та організаціями усіх форм влас-
ності у 2005 р. використано 205,6 млн т первинних і вторинних 
видів палива в умовному вимірі (на 3,5% менше, ніж у 2004 р.), з 
яких на природний газ припало 41% усього обсягу використання, 
на вугілля – 22% , на нафту, включаючи газовий конденсат – 13% 
і на нафтопродукти – 8% (у 2004 р., відповідно, 39%, 22%, 15%, 
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8%). У розподілі палива за напрямами споживання на перетво-
рення в інші види палива та енергії припадало 56%, на витрати в 
цілях кінцевого споживання – 37%, на неенергетичні потреби – 
6%, на втрати при розподілі, транспортуванні та зберіганні – 1%.  

У 2005 р. основними споживачами нафти, а також інших 
видів палива, включаючи газовий конденсат (100%), торф палив-
ний (99%), вугілля (98%), газ природний (88%), мазут топковий 
(80%), вугільні брикети (61%), бензин моторний (31%), газойли 
(паливо дизельне) (30%), були підприємства добувної та обробної 
промисловості, підприємства з виробництва електроенергії, газу 
та води, а також підприємства сільського господарства, мисливс-
тва та лісового господарства. 

Енергетична безпека України в сучасних умовах багато в 
чому залежить від ефективності енергозберігаючої політики дер-
жави. Питання енергозбереження та раціонального використання 
палива та енергії є одним з основних у діяльності підприємств та 
організацій. В Україні зберігається тенденція до зниження пито-
мих витрат енергоресурсів на виробництво продукції, робіт і по-
слуг. У 2005р. фактичне середнє зниження питомих витрат коте-
льно-пічного палива, порівняно з 2004р., становило 1%, тепло-
енергії – 1,5%, електроенергії – 1,6% [59]. 

Виробництво переважної більшості продукції в 2005 р. від-
бувалося при зниженні питомих витрат енергоресурсів. Разом з 
тим питомі витрати палива та енергії на окремі види продукції 
енергоємних галузей зросли. Загалом у 2005р. виробництво 34% 
усіх видів продукції, що враховуються органами державної ста-
тистики, здійснювалося при підвищенні питомих витрат палива 
та енергії на 27% порівняно з 2004 р. У 2005р. порівняно з 2004 р. 
кількість підприємств і організацій, які припустили перевитрати 
палива, теплоенергії та електроенергії збільшилася і становила 
майже п’ять тисяч. Цими підприємствами протягом 2005 р. при 
підвищенні питомих витрат палива, теплоенергії та електроенер-
гії було перевитрачено 2,1 млн т палива та енергії в умовних оди-
ницях, що на 7,1% менше, ніж у 2004 р.  

Аналіз використання енергоресурсів в Україні свідчить про 
неефективність енергозберігаючої політики і слабке її підкріп-
лення відповідними інноваціями. Ця обставина врахована у при-
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йнятій енергетичній стратегії України до 2030 р. [60]. У розвитку 
економіки країни до 2030 р. визначено три періоди: до 2010 р. – 
період структурної перебудови інноваційного напряму; 2011-
2020 рр. – період випереджального розвитку традиційних галузей 
сфери послуг. У ці періоди формуються підвалини постіндустріа-
льного способу виробництва. У період 2021-2030 рр. прогнозу-
ється завершення переходу до постіндустріального суспільства з 
характерною зміною структури економіки. 

Особливості економічного розвитку країни до 2030 р. вра-
ховано в прогнозах споживання паливно-енергетичних ресурсів, 
зокрема, через прогнозні макропоказники енергоємності. 

Таким чином, згідно з базовим сценарієм до 2030 р. прогно-
зується збільшення обсягу виробництва ВВП майже в 3 рази, а 
споживання первинних енергоресурсів – тільки на 51% (з 200,6 
млн т.у.п. у 2005 р. до 302,7 млн т.у.п. – у 2030 р.). 

Випереджання темпів економічного зростання порівняно з 
темпами споживання первинних енергоресурсів має забезпечува-
тися шляхом реалізації стратегічної мети, спрямованої на досяг-
нення до 2030 р. світового рівня показників енергетичної ефекти-
вності. Досягнення такого рівня планується здійснити за рахунок 
двох основних факторів: 

– технічного (технологічного) енергозбереження, що перед-
бачає модернізацію або заміну енергоємних наявних технологій, 
підвищення енергоефективності промисловості і соціально-
комунального сектора економіки та зменшення втрат енергоресу-
рсів; 

– структурного енергозбереження, що передбачає докорінні 
структурні зміни для створення малоенергоємної та малоресурс-
ної економіки шляхом впровадження новітніх технологій. 

Технічний фактор відображає вплив технічного (технологі-
чного) стану та рівня устаткування і обладнання на обсяги спо-
живання енергоресурсів при виробництві продукції (послуг), що 
передбачає підвищення ефективності виробництва (видобутку), 
перетворення, транспортування та споживання енергоресурсів і 
відповідно зниження енергоємності продукції та надання послуг 
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за рахунок впровадження новітніх енергоефективних технологій 
та енергозберігаючих заходів 

Структурний фактор відображає вплив структурних змін у 
галузевій або міжгалузевій діяльності на обсяги споживання па-
лива та енергії, що передбачає зміни макроекономічних пропор-
цій в економіці у бік зменшення питомої ваги енергоємних галу-
зей і виробництв промисловості та транспорту та збільшення на-
укомістких галузей і виробництв із низькою енергоємністю та 
матеріаломісткістю. 

На даний час основним фактором зниження енергоємності 
продукції (послуг) в усіх галузях економіки є формування ефек-
тивно діючої системи державного управління сферою енергозбе-
реження. Це дозволить, в першу чергу, удосконалити структуру 
кінцевого споживання енергоресурсів, зокрема, за рахунок пода-
льшого розширення та поглиблення електрифікації в усіх сферах 
економіки шляхом заміщення дефіцитних видів палива з одноча-
сним підвищенням ефективності виробництва. 

У свою чергу структурний та технічний (технологічний) фа-
ктори залежать від міжгалузевих і внутрішньогалузевих зрушень 
в економіці країни. 

Загальний потенціал енергозбереження за рахунок технічно-
го (технологічного) та структурного факторів в економіці Украї-
ни у 2030 р. за базовим сценарієм розвитку економіки та її сфер 
становитиме 318,36 млн т.у.п. (табл. 2.17), у тому числі з ураху-
ванням: 

– галузевого технічного (технологічного) фактора – 175,93; 
– міжгалузевого технічного (технологічного) фактора – 

22,13; 
– галузевого структурного фактора – 61,65; 
– міжгалузевого структурного фактора – 58,65. 
За рахунок реалізації потенціалу енергозбереження енерго-

ємність ВВП у 2030 р. становитиме 0,24 кг у.п./грн, що у 2 рази 
менше сучасного рівня – 0,48 кг у.п./грн. При цьому в 2010 р. 
енергоємність ВВП прогнозується на рівні 0,37 кг у.п./грн., в 
2015 р. – 0,31 і в 2020 р. – 0,28 кг у.п./грн. 
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Таблиця  2 .17  
Загальний потенціал енергозбереження 

Складові 
енергозбереження 2010 2015 2020 2030 

Енергозбереження,  млн т.у.п. 
За рахунок техні-
чного фактора 66,36 109,81 137,47 198,06 

За рахунок струк-
турного фактора 7,94 25,30 54,37 120,30 

Разом 74,30 135,11 191,84 318,36 
у тому числі: 
Паливо,  млн т.у.п. 
За рахунок техні-
чного фактора 42,85 71,28 95,38 128,42 

За рахунок струк-
турного фактора 6,08 20,00 45,31 102,88 

Разом 48,93 91,28 140,69 231,30 
Електроенергія, млрд кВт/млн т.у.п. 
За рахунок техні-
чного фактора 44,37/15,75 70,99/24,84 72,45/24,63 108,72/35,88

За рахунок струк-
турного фактора 2,65/0,94 7,88/2,76 13,79/4,69 27,90/9,21 

Разом 47,02/16,69 78,87/27,6 86,24/29,32 136,62/45,08
Теплоенергія, млн Гкал/млн т.у.п. 
За рахунок техні-
чного фактора 48,28/7,76 86,24/13,69 112,62/17,46 231,87/33,76

За рахунок струк-
турного фактора 5,71/0,92 16,00/2,54 28,18/4,37 56,41/8,21 

Разом 53,99/8,68 102,24/16,23 140,80/21,82 288,28/41,97
Капітальні вкладення, млрд грн 
За рахунок техні-
чного фактора 30,6 53,7 69,0 102,3 

За рахунок струк-
турного фактора - - - - 

Разом 30,6 53,7 69,0 102,3 
Джерело: [60]. 

Одним із найбільш ефективних і масштабних напрямів ене-
ргозбереження за рахунок технічного (технологічного фактора), 
що суттєво впливає на рівень енергоспоживання, є впровадження 
галузевого енергозбереження за такими основними напрямами: 
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– впровадження нових енергозберігаючих технологій та об-
ладнання; 

– удосконалення існуючих технологій та обладнання; 
– скорочення втрат енергоресурсів; 
– підвищення якості продукції, вдосконалення та скорочен-

ня втрат сировини та матеріалів;  
– заміщення і вибір найбільш ефективних енергоносіїв. 
У зв’язку із цим важливого значення набувають питання, 

пов’язані з впровадженням енергоефективних технологій та об-
ладнання у всіх галузях національної економіки, зокрема: 

У металургії – заміна технології мартенівської виплавки 
сталі на технологію конверторної виплавки. Витрати палива на 
виплавку 1 т мартенівської сталі становлять 106,6 кг у.п., а кон-
верторної – 5,7 кг у.п. Заміна мартенівського способу виплавки 
сталі в обсязі 16,4 млн т на рік конверторним способом дозволить 
скоротити 1,65 млн т у.п. на рік (понад 1,4 млрд м3 природного 
газу). 

Впровадження технологій доменної плавки чавуну із вду-
ванням гарячих відновлюваних газів на холодному технологіч-
ному кисні та пиловугільній суміші. Завдяки цим технологіям, 
при річному обсязі виплавки чавуну 26,4 млн т скорочення спо-
живання природного газу становитиме понад 2,6 млрд м3 
(100 м3/т чавуну), продуктивність доменної печі підвищиться на  
20-25%. 

У газовій промисловості – впровадження у газотранспортній 
системі газоперекачувальних агрегатів (ГПА) з відцентровими 
нагнітачами з модернізованою конструкцією робочих коліс. Мо-
дернізація конструкції робочих коліс нагнітачів дозволить під-
вищити коефіцієнт корисної дії нагнітачів ГПА на 8-10 %. Газо-
турбінними та газокомпресорними газоперекачувальними агрега-
тами газотранспортної системи України на власні потреби спо-
живається близько 8 млрд. м3 природного газу на рік. Впрова-
дження зазначеної технології на діючих ГПА дозволить зменши-
ти щорічні витрати природного газу на власні потреби газотранс-
портної системи.  

У промисловості будівельних матеріалів – перехід з мокро-
го способу виробництва цементу на напівсухий та сухий способи 
виробництва. Це дозволить зменшити енерговитрати близько 
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0,5 млн т.у.п. на рік, що становитиме 25% від річного обсягу 
споживання ПЕР на виробництво цементу. 

Переведення заводів підгалузі на випуск пустотілої цегли. 
Випуск цегли з 30-40% пустотілості забезпечує скорочення ви-
трат природного газу близько 100 млн м3 на рік, що становить 
25% від річного обсягу його споживання. 

Галузеве енергозбереження за рахунок технічного (техноло-
гічного) фактора в 2030 р. порівняно з 2005 р. може забезпечити 
економію 122,51 млн т.у.п. паливних ресурсів, 71,58 млрд кВтг 
електричної енергії, 204,67 млн Гкал теплової енергії, або в ціло-
му 175,93 млн т.у.п. (табл. 2.18). 

Таблиця  2 .18  
Потенціали галузевого економічно доцільного 
енергозбереження за рахунок технічного 

(технологічного) фактора 
Галузь 2010 2015 2020 2030 

Паливо, млн т у.п. 
Промисловість – усього 20,98 34,08 49,49 71,16 
у тому числі:     
електроенергетика 5,46 8,64 12,22 18,5 
паливна 3,22 5,61 8,7 11,74 
чорна металургія 8,18 12,95 18,31 25,14 
кольорова металургія 0,23 0,48 0,85 1,21 
хімічна та нафтохімічна 2,11 3,34 4,7 6,76 
машинобудування і 
металообробка 0,4 0,7 1,09 1,92 

будівельних матеріалів 0,42 0,73 1,14 2,13 
легка 0,04 0,08 0,14 0,28 
харчова 0,65 1,04 1,49 2,49 
інші галузі промисловості 0,27 0,51 0,85 0,99 

Електроенергія, млрд.кВтг 
Промисловість - усього 13,44 29,73 29,27 54,19 
у тому числі:     
електроенергетика 2,02 4,46 3,78 6,8 
паливна 1,78 3,6 4,12 6,35 
чорна металургія 4,58 10,14 9,4 17,32 
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Галузь 2010 2015 2020 2030 
кольорова металургія 0,75 1,65 1,61 3,36 
хімічна та нафтохімічна 1,02 2,31 2,25 4,17 
машинобудування і 
металообробка 0,93 2,05 2,02 4,92 

будівельних матеріалів 0,33 0,86 1,17 2,37 
легка 0,12 0,4 0,55 1,07 
харчова 0,54 1,25 1,38 2,45 
інші галузі промисловості 1,37 3,01 2,99 5,38 

Теплоенергія, млн Гкал 
Промисловість - усього 19,18 45,97 60,42 139,92 
у тому числі:     
електроенергетика 0,19 0,50 0,67 1,40 
паливна 2,53 5,75 6,58 14,55 
чорна металургія 4,99 11,31 14,62 30,93 
кольорова металургія 1,05 2,80 3,99 9,79 
хімічна та нафтохімічна 3,87 9,01 11,48 26,87 
машинобудування і 
металообробка 1,55 3,82 5,20 12,03 

будівельних матеріалів 0,40 1,06 1,51 3,91 
легка 0,31 0,87 1,33 3,36 
харчова 3,44 8,74 12,14 30,23 
інші галузі промисловості 0,84 2,11 2,90 6,86 

Економічно доцільне галузеве технологічне енергозбереження, млн т у.п. 
Разом 50,52 90,49 117,16 175,93 
Капітальні вкладення, млрд грн 

Разом 28,1 50,7 65,8 98,8 
Джерело: [60]. 

Міжгалузеве технологічне енергозбереження має досить 
значний потенціал, проте його відмінністю від галузевого потен-
ціалу енергозбереження є більш висока економічність – у 2-4 ра-
зи. 

До основних міжгалузевих заходів слід віднести: 
– використання сучасних ефективних систем обліку та кон-

тролю за витратами енергоресурсів; 
– використання вторинних енергетичних ресурсів; 
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– впровадження автоматизованих систем керування енерго-
споживанням; 

– використання економічних систем і приладів електроосві-
тлення;  

– впровадження сучасних систем і засобів силової електро-
ніки;  

– вдосконалення систем теплопостачання;  
– використання сучасних технологій спалювання низькоякі-

сного твердого палива; 
– вдосконалення структури парку електроприладів у галузях 

тощо. 
Потенціал міжгалузевого економічно доцільного енергозбе-

реження за рахунок технічного (технологічного) фактора до 
2030 р. (порівняно з 2005 р.) оцінюється в обсязі 22,13 млн т.у.п., 
у тому числі палива – 5,91 млн т.у.п., електричної енергії – 12,26 
млрд кВтг., теплової енергії – 3,96 млн Гкал. (табл. 2.19). 

 
Таблиця  2 .19  

Потенціал міжгалузевого економічно доцільного 
енергозбереження за рахунок технічного 

(технологічного) фактора 

Енергоресурс Одиниця 
виміру 2010 2015 2020 2030 

Економія паливно-енергетичних ресурсів 
1. Використання сучасних засобів обліку та контролю за витратами 
енергоресурсів 
Електроенергія  млрд кВтг 0,39 0,44 0,48 0,52 
Теплова енергія  млн Гкал 1,73 2,66 3,20 3,51 
Паливо  млн т.у.п. 0,99 1,09 1,15 1,35 
Разом млн т.у.п. 1,41 1,66 1,81 2,03 
2. Розроблення та впровадження автоматизованих систем управління 
енергоспоживанням 
Електроенергія  млрд кВтг 0,67 0,79 0,84 0,92 
Теплова енергія  млн Гкал 0,47 0,72 0,80 0,90 
Разом млн т у.п. 0,31 0,39 0,41 0,43 
3. Використання економічних систем і приладів електроосвітлення 
Електроенергія млрд кВтг 4,35 5,22 5,55 6,05 
 млн т.у.п. 1,55 1,83 1,89 2,00 
4. Впровадження засобів силової електроніки 
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Енергоресурс Одиниця 
виміру 2010 2015 2020 2030 

Електроенергія  млрд кВтг 18,12 21,73 22,99 25,37 
 млн т.у.п. 6,42 7,61 7,81 8,38 
5. Удосконалення структури парку електродвигунів у галузях 
Електроенергія  млрд кВтг 3,16 3,71 3,92 4,28 
 млн т.у.п. 1,12 1,30 1,33 1,41 
6. Використання сучасних технологій спалювання низькоякісного вугілля 
Паливо  млн т.у.п. 0,71 0,80 0,82 0,97 

7. Вдосконалення систем теплопостачання 
Теплова енергія  млн Гкал 10,44 17,66 20,56 22,79 
 млн т.у.п. 1,68 2,80 3,19 3,32 
8. Підвищення рівня використання вторинних енергоресурсів 
Паливо  млн т.у.п. 2,64 2,93 3,05 3,59 
Разом 
Економічно доцільне 
міжгалузеве енергоз-
береження – всього 

млн т.у.п. 15,84 19,32 20,31 22,13 

Електроенергія млрд кВтг 26,69 31,89 33,78 37,14 
 млн т.у.п. 9,47 11,16 11,48 12,26 
Теплоенергія млн Гкал 12,64 21,04 24,56 27,2 
 млн т.у.п. 2,03 3,34 3,81 3,96 
Паливо  млн т.у.п. 4,34 4,82 5,02 5,91 
Капітальні вкладення 
1. Використання сучасних засобів обліку та контролю за витратами 
енергоресурсів 
Електроенергія млн грн 11,8 14,7 16,1 17,4 
Теплова енергія млн грн 39,6 47,9 51,8 56,7 
Паливо млн грн 14,8 17,4 18,4 20,1 
2. Розроблення та впровадження автоматизованих систем управління 
енергоспоживанням 
Електроенергія млн грн 10,9 13,6 14,8 16,4 
Теплова енергія млн грн 27,8 33,4 39,2 39,2 
3. Використання економічних систем і приладів електроосвітлення 
Електроенергія млн грн 16,5 20,1 23,1 24,6 
4. Впровадження засобів силової електроніки 
Електроенергія млн грн 111,0 139,1 157,9 164,4 
5. Удосконалення структури парку електродвигунів у галузях 
Електроенергія млн грн 21,8 26,7 32,1 32,4 
6. Використання сучасних технологій спалювання низькоякісного вугілля 
Паливо млн грн 652,5 773,5 820,6 896,8 
7. Вдосконалення  систем теплопостачання 
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2.5. Енергетична складова технологічних змін 

Енергоресурс Одиниця 
виміру 2010 2015 2020 2030 

Теплова енергія млн грн 1289,5 1551,1 1651,9 1825,4 
8.Підвищення рівня використання вторинних енергоресурсів 
Паливо млн грн 303,8 362,7 374,2 406,5 
Разом 
Всього капітальні 
вкладення млн грн 2500,0 3000,0 3200,0 3500,0 

у тому числі:      
Електроенергія млн грн 172,08 214,08 243,96 255,24 
Теплова енергія млн грн 1356,91 1632,27 1742,84 1921,35
Паливо млн грн 971,01 1153,65 1213,20 1323,41

Джерело: [60]. 

Загальне енергозбереження за рахунок міжгалузевих і галу-
зевих структурних зрушень в економіці України оцінюється в 
2030 р. (порівняно з 2005 р.) в обсязі 120,3 млн т.у.п. (табл. 2.20). 
Заощадження паливних ресурсів становитиме 102,88 млн т.у.п., 
електроенергії – 27,9 млрд кВтг, теплоенергії – 56,41 млн Гкал. 

Виходячи з прогнозу розвитку галузей промисловості Укра-
їни на період до 2030 р., у структурі випуску промислової проду-
кції відносно 2005 р. за базовим сценарієм передбачається скоро-
чення питомої ваги найбільш енергоємних її галузей: електроене-
ргетики – на 2,5%, металургії – на 5,4%, паливної промисловості 
– на 1,8%, хімічної та нафтохімічної промисловості – на 1,4% при 
одночасному зростанні часток машинобудування та металообро-
бки на 7,1%, промисловості будівельних матеріалів – на 1,2%, і 
харчової промисловості – на 3,4%. У структурі випуску валової 
продукції сільського господарства передбачається зростання пи-
томої ваги виробництва продукції тваринництва. 

У цілому енергозбереження за рахунок галузевих структур-
них зрушень у промисловості, сільськогосподарському виробни-
цтві та на транспорті в 2030 р. (порівняно з 2005 р.) оцінюється у 
розмірі 61,65 млн т.у.п., у тому числі паливо – 58,54 млн т.у.п., 
електроенергія – 1,95 млрд кВтг, теплова енергія – 16,96 
млн Гкал. 
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Розділ 2. Інноваційно-технологічна трансформація промисловості 

Таблиця  2 .20  
Потенціал енергозбереження за рахунок 

структурного фактора 
Складові енергозбереження 2010 2015 2020 2030 

Енергозбереження, млн т.у.п. 
Галузеве енергозбереження 3,24 9,83 26,76 61,65 
Міжгалузеве енергозбереження 4,70 15,47 27,61 58,65 
Разом 7,94 25,30 54,37 120,30 

у тому числі: 
Паливо, млн т.у.п. 
Галузеве енергозбереження 2,98 8,72 25,02 58,54 
Міжгалузеве енергозбереження 3,10 11,28 20,29 44,34 
Разом 6,08 20,00 45,31 102,88 

Електроенергія, млрд кВтг / млн т.у.п. 

Галузеве енергозбереження -0,15/ 
-0,05 

0,45/ 
0,16 

0,95/ 
0,32 

1,95/ 
0,65 

Міжгалузеве енергозбереження 2,80/ 
0,99 

7,43/ 
2,60 

12,84/ 
4,37 

25,95/ 
8,56 

Разом 2,65/ 
0,94 

7,88/ 
2,76 

13,79/ 
4,69 

27,90/ 
9,21 

Теплоенергія, млн Гкал / млн т.у.п. 

Галузеве енергозбереження 1,92/ 
0,31 

6,01/ 
0,95 

9,12/ 
1,42 

16,96/ 
2,46 

Міжгалузеве енергозбереження 3,79/ 
0,61 

9,99/ 
1,59 

19,06/ 
2,95 

39,45/ 
5,75 

Разом 5,71/ 
0,92 

16,0/ 
2,54 

28,18/ 
4,37 

56,41/ 
8,21 

Джерело: [60]. 

У структурі виробництва валової доданої вартості в галузях 
економіки України за період з 2005 по 2030 рр. за базовим сцена-
рієм прогнозується зменшення частки промисловості як найбільш 
енергоємної галузі економіки на 6,8%, сільського господарства – 
на 2,2%, при зростанні питомої ваги транспорту і зв’язку – на 
0,4%, житлово-комунального господарства та галузей соціальної 
сфери – на 2,0%, інших галузей – на 6,6% та збереженні питомої 
ваги будівництва. 
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2.5. Енергетична складова технологічних змін 

Міжгалузеві структурні зрушення дозволять в 2030 р. порів-
няно з 2005 р. заощадити 58,65 млн т.у.п., у тому числі паливних 
ресурсів – 44,34 млн т.у.п., електроенергії – 25,95 млрд кВтг, теп-
лової енергії - 39,45 млн Гкал. 

У кінцевому підсумку прогресивні структурні зміни у спо-
живанні первинних енергоносіїв в Україні відбуватимуться у на-
прямах, близьких до тенденцій, які утворились у світі в цілому і 
країнах ОЕСР. 

Висновки 

Технологічна інноваційність охоплює найважливішу сферу 
інноваційної діяльності, пов’язану з розробкою і впровадженням 
(комерційним використанням) нових видів товарів (інновація-
продукт), що втілюють в собі прогресивні технологічні зміни, і 
нових методів виробництва (інновація-процес), коли суттєво змі-
нюється технологія виробництва. Технологічні інновації відігра-
ють вирішальну роль у підвищенні конкурентоспроможності 
промислового виробництва, оскільки предметом їх технологічно-
го вдосконалення (інноваційних змін) є засоби виробництва, осо-
бливо найбільш радикальна і продуктивна їх частина – знаряддя 
праці. 

Інноваційність та ефективність – це дві взаємопов’язані ри-
си промислового виробництва. Проте проблеми оцінки як рівня 
інноваційності промисловості, так і ефективності технологічних 
інновацій залишаються актуальними як для наукового пошуку, 
так і для практичного використання. На сьогодні спостереження 
за технологічною інноваційністю промисловості ведеться через 
дослідження рівнів і динаміки майже трьохсот показників інно-
ваційності, що розпорошує увагу дослідників і не дає цілісної ка-
ртини інноваційного розвитку промисловості. 

Запропоновано вимірювати рівень інноваційності промис-
ловості на основі інтегрального показника, що складається з 
трьох структурних елементів, які характеризують найбільш сут-
тєві риси інноваційного процесу, надають можливість системно 
оцінити здобутки галузі в інноваційній сфері. До цих структур-
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них елементів віднесено: (1) ресурсний потенціал інноваційної 
діяльності, який засвідчує наявність умов для інноваційного роз-
витку; (2) технологічний потенціал як можливість технологічного 
оновлення виробництва і (3) ринковий потенціал як можливість 
промисловості щодо насичення ринку інноваційною продукцією. 

З використанням інтеграційного методу виявлено позитивні 
тенденції зростання інноваційного рівня промислового виробни-
цтва в останні роки (на 8,6% у 2004 р. від рівня 2003 р.). Основ-
ними факторами зростання були ресурсний і ринковий потенціал. 
Найбільш слабкою ланкою у формуванні загального рівня інно-
ваційності виявився сегмент технологічного потенціалу, особли-
во його продуктова інноваційність. Проте ринковий потенціал 
використовувався в основному за рахунок екстенсивних факторів 
– зростання обсягу інноваційної продукції, тоді як підвищення 
прогресивності інноваційної продукції відбувалося значно пові-
льніше. Серед ресурсних факторів найвпливовішим виявився об-
сяг фінансування інноваційної діяльності. 

З метою отримання об’єктивних оцінок ефективності дер-
жавної регуляторної політики в інноваційній сфері та впливу ін-
новаційної діяльності на розвиток промисловості вважаємо за до-
цільне: 

– впровадити на рівні державних статистичних спостере-
жень методику інтегральної оцінки рівня технологічної іннова-
ційності промислового виробництва й налагодити систематичний 
моніторинг рівня технологічної інноваційності промислового ви-
робництва та видів економічної діяльності; 

– активізувати дослідження теоретичних і методологічних 
проблем, пов’язаних з оцінкою ефективності інноваційного роз-
витку, зосередивши увагу на виявленні зв’язку між змінами в 
технологічній сфері і показниками економічного розвитку про-
мисловості; 

– покращити умови стимулювання і державної підтримки 
інноваційної діяльності, розробивши і затвердивши на законода-
вчому рівні систему державних преференцій для підтримання ін-
новаційної спрямованості господарської діяльності промислових 
підприємств. 
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Висновки 

Перспективи структурних трансформацій вимагають по-
новому оцінити причинно-наслідковий стан, в якому знаходиться 
промисловість України. Не можна орієнтуватися на диспропорції, 
які дісталися нам у спадщину. Структурна стратегія має розроб-
лятися не як засіб подолання продуктових диспропорцій, а з по-
зицій вимог суспільства до економіки майбутнього, а також ба-
чення ролі і місця України у складі світової економічної системи. 

Розглядаючи економіку України як цілісний комплекс, слід 
визначатися з лідерами "економічних перегонів" − яким галузям, 
або видам діяльності слід віддавати економічну перевагу у 
трансформаційних процесах. Виходячи із світового досвіду і на-
ціональних особливостей економічного потенціалу, основним си-
стемоутворюючим елементом економіки держави має лишатися 
промисловість. Проте економічний та техніко-технологічний стан 
української промисловості, а головне, її галузева (видова) струк-
тура не можуть розглядатися як прообраз економіки майбутньо-
го. 

Проблеми вдосконалення галузевої структури промисловос-
ті не можуть вирішуватися з чистого аркуша, тобто через повну 
ліквідацію існуючих потужностей і створення сучасних вироб-
ництв. Україна буде вимушена прийняти дуалістичну стратегію 
структурних змін, коли одночасно зі створенням і прискореним 
розвитком новітніх високотехнологічних виробництв будуть іс-
нувати і технологічно вдосконалюватися традиційні галузі і ви-
робництва. 

Структурні зміни бажано здійснювати за такою стратегією: 
– орієнтація на конкретні сегменти внутрішнього і зовніш-

нього ринку, де вітчизняні товаровиробники можуть отримати 
конкретні переваги, спираючись на сприятливі "домашні" умови; 

– більш повне використання національних науково-
технічних розробок, а також використовуючи можливості інтег-
раційних процесів; 

– державна підтримка і стимулювання розвитку наукоміст-
ких і високотехнологічних виробництв. 

Потребують подальшого дослідження і наукового обґрунту-
вання проблеми структурування промислового виробництва за 
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технологічними рівнями. Технологічні уклади як категорія вищої 
ієрархії, що визначає парадигму соціально-економічного розвит-
ку суспільства продовж 50-60 років не доцільно використовувати 
для поточного аналізу і прогнозування технологічного рівня про-
мисловості. 

Пропонується оцінювати розвиток промисловості за техно-
логічними рівнями виробництв − низький, середній, високий і 
передовий. На основі експертної оцінки технологічного рівня 
окремих видів діяльності як усередненої сукупності технологій, 
що використовуються на підприємствах відповідного виду діяль-
ності, а також з урахуванням галузевої репрезентації технологіч-
них укладів запропоновано групування видів економічної діяль-
ності, що входять до складу промисловості, за технологічними 
рівнями виробництва. Таке групування дозволило виявити якіс-
ний злам у тенденціях структурного розвитку промисловості на 
користь видів діяльності з високим і передовим рівнем техноло-
гій протягом 2001-2005 рр. (їх розвиток відбувався в 1,6 і 1,3 раза 
швидше, ніж у цілому по промисловості). Зазначені види діяль-
ності виявили себе як потужні генератори інноваційного розвит-
ку, маючи кращу динаміку в нарощуванні обсягів інноваційної 
продукції. Вважаємо, що методологія структурування вироб-
ництв за технологічним рівнем може використовуватися як ін-
струментарій для оцінки технологічного потенціалу галузі і під-
вищення дієвості регуляторної політики держави щодо техноло-
гічного оновлення промисловості. 

В Україні залишається неефективною структура споживання 
первинних енергоносіїв, незважаючи на суттєві зміни на світово-
му ринку енергоносіїв, пов’язані з різким підвищенням цін на ву-
глеводну сировину. Сьогодні на відміну від світового українсь-
кому ПЕК притаманні економічно необґрунтована висока частка 
природного газу в загальному споживанні енергоносіїв і одноча-
сно низька частка нафти, яка в даний час виступає пріоритетним 
у світі енергоносієм, що має найвищу конкурентність. 

На відміну від високорозвинених країн, які будують свою 
енергетичну політику на задоволенні своєї потреби у нафтопро-
дуктах за рахунок національної нафтопереробки з використання 
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Висновки 

імпортованої нафти, в Україні внаслідок неефективності переро-
бки нафти на НПЗ значна кількість нафтопродуктів імпортується. 

Високий порівняно з високорозвиненими країнами рівень 
енергоємності ВВП в Україні та інших країн СНД слід розглядати 
як першопричину низької конкурентоспроможності економіки 
країн колишнього СРСР. Стихійний характер формування цін на 
первинні енергоносії, особливо на вуглеводні, має сильний де-
пресивний вплив на економіку країн-імпортерів, серед яких зна-
читься і Україна як країна з високою енергозалежністю. 

Виходячи з природи взаємозамінності, в Україні в умовах 
підвищення цін на енергоносії слід очікувати зростання конкуре-
нції між вугіллям, природним газом і нафтою як палива для про-
мислових потреб. У короткостроковій і довгостроковій перспек-
тиві одним із найбільш ефективних напрямів "Енергетичної стра-
тегії України на період до 2030 р." слід вважати енергозбережен-
ня. 

Для забезпечення оптимізації енергопостачання та енерго-
споживання доцільно: 

– ухвалити Закон України "Про складання паливно-
енергетичного балансу" і "Державне регулювання енергетики 
України", внести зміни до "Програми диверсифікації джерел по-
стачання нафти в Україну до 2015 р." (постанова Кабінету Мініс-
трів України від 08.11.2006 №1572) у частині необхідності дивер-
сифікації джерел постачання природного газу та продуктів пере-
робки нафти, енергобезпеки та енергозабезпечення, використав-
ши методологічні рекомендації Статистичного бюро ООН, Євро-
пейської Комісії (Євростат) і Міжнародного агентства з енергети-
ки (МАЕ) щодо складання паливно-енергетичного балансу; 

– інтегрувати енергетичне законодавство України до подіб-
ного законодавства Євросоюзу, зокрема для правового забезпе-
чення енергетичного сектора використати традиційні для ЄС ви-
ди нормативно-правових актів, документи політичного характеру 
(Європейська енергетична хартія), а також так звані Біла та Зеле-
на книги, де наведена інформація про стан енергетичної політики 
та декларації стратегій і конкретних заходів на перспективу: 
створення запасів нафти (нафтопродуктів і природного газу); 
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створення транс’європейських мереж і диверсифікації джерел і 
шляхів постачання енергоносіїв; підвищення енергетичної ефек-
тивності; використання відновлюваних джерел енергії; викорис-
тання ядерної енергії за умови забезпечення максимальної безпе-
ки експлуатації АЕС; 

– підвищити вплив технологічного і організаційного факто-
рів на оптимізацію споживання енергоносіїв у промисловості 
України, зокрема за такими напрямами, як: підвищення ефектив-
ності виробництва (видобутку); перетворення, транспортування 
та споживання енергоресурсів і відповідно зниження енергоємно-
сті продукції та надання послуг за рахунок впровадження новіт-
ніх енергоефективних технологій та енергозберігаючих заходів; 
зміна макроекономічних пропорцій в економіці з метою знижен-
ня рівнів енергоспоживання; зменшення питомої ваги енергоєм-
них галузей і виробництв промисловості та транспорту за раху-
нок розвитку наукомістких галузей і виробництв із низькою енер-
гоємністю та матеріаломісткістю; 

– розробити Національну енергетичну політику України з 
урахуванням "Енергетичної стратегії України на період до 2030 
р.", положень Європейської паливної хартії та "Зеленої книги", 
рекомендацій енергетичного саміту у Санкт-Петербурзі (2006 р.) 
та Кіотського протоколу. 
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Розділ 3  

АКТИВІЗАЦІЯ 
ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

3.1. Особливості проведення НДДКР 
суб’єктами промисловості 

Інновації - основне джерело забезпечення стійких конкурен-
тних переваг як національних економік у цілому, так і окремих 
суб’єктів господарювання, тому розробка принципів і механізмів 
активізації інноваційних процесів стає одним із найактуальніших 
наукових і практичних завдань. У першу чергу, це стосується 
промисловості, де зосереджені головні наукомісткі виробництва, 
що є основними продуцентами і споживачами інновацій. 

У світовій та українській практиці найбільшу кількість ін-
новацій та заснованих на них об’єктів інтелектуальної власності, 
генерують наймані працівники під час роботи1. Так, майже 90% 
винаходів, промислових зразків і корисних моделей в світі ство-
рюються найманими інноваторами, в Україні – понад 70%2 [1, 
с.119,120]. 

Найманий інноватор перетворюється на основний елемент 
інноваційного процесу в сучасних умовах, а критична маса3 таких 
інноваторів, що ефективно працюють, є основною рушійною си-
лою інноваційного розвитку. Не створивши умови і механізми 
постійного і всебічного використання потенціалу найманих інно-

                                                 
1 Далі, для скорочення позначення найманих працівників – авторів інновацій, що 

працюють за наймом, використовується термін «найманий інноватор». 
2 Виключення становлять такі об’єкти інтелектуальної власності, як літературні і 

художні твори, що створюються в основному представниками вільних професій. 
3 Під критичною масою інноваторів ми розуміємо таку мінімальну кількість ін-

новаторів у країні, що забезпечуватимуть можливість досягнення нею певних заданих 
параметрів інноваційного розвитку. 
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ваторів, неможливо побудувати ефективну національну іннова-
ційну систему та забезпечити високу конкурентоспроможність 
промислового потенціалу не тільки в стратегічній, а навіть у так-
тичній перспективі.  

Поряд із стимулюванням інноваційної діяльності на загаль-
нодержавному та галузевому рівні суттєвої активізації вимагає 
інноваційна діяльність на рівні окремих підприємств, на яких 
якість організації науково-інноваційних структур визначає мож-
ливості реалізації потенціалу найманих інноваторів. 

Слід також враховувати, що економіки знань, до якої прагне 
Україна, вибудовується на основі творчої інтелектуальної діяль-
ності працівника чи групи працівників окремих підприємств. То-
му для становлення такої економіки слід створити ефективні ме-
ханізми управління результатами їх творчої діяльності. Фактично 
базис економіки знань створює творча діяльність найманих інно-
ваторів, від результативності та критичної маси яких переважною 
мірою залежить конкурентоспроможність у постіндустріальну 
епоху. 

Інтенсивний потік ідей (та інновацій, які згодом втілюють ці 
ідеї), що генерується найманими інноваторами, стає одним з ос-
новних конкурентних ресурсів у сучасних умовах, а тому від 
уміння використовувати цей ресурс на макро- та мікрорівні зале-
жать перспективи як національного господарства в цілому, так і 
окремих суб’єктів господарювання. Тому реформування науково-
інноваційних структур підприємств має спрямовуватися на: 

– всебічну активізацію творчої ініціативи співробітників; 
– формування щільного та інтенсивного потоку ідей та за-

снованих на них інновацій; 
– впровадження найкращих інновацій в господарську діяль-

ність і отримання за рахунок цього конкретних конкурентних пе-
реваг. 

Сьогодні великий бізнес відіграє провідну роль у розвитку 
інноваційних процесів як за кордоном, так і в Україні. Частка ве-
ликих підприємств у загальній кількості підприємств у 2004 р. 
становила 6,1%, а їх внесок у загальний обсяг відвантаженої ін-
новаційної продукції становив 70,8%, тоді як для малих підпри-
ємств ці показники становили відповідно 29,9 та 0,4%. Зважаючи 
на це реформування науково-дослідного сектора слід проводити в 
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першу чергу на великих підприємствах, що дасть найбільш відчу-
тні для економіки результати. 

Науково-інноваційний сектор великих промислових підпри-
ємств у більшості випадків складається з науково-дослідного сек-
тора (заводської науки) та систем раціоналізаторства. В свою 
чергу, науково-дослідний сектор, як правило, включає або дослі-
дну лабораторію чи відділ (рідше декілька незалежних лаборато-
рій чи відділів), що функціонує при підприємстві, або окремий 
науково-дослідний інститут, що працює в складі великого корпо-
ративного об’єднання. 

Системи раціоналізаторства майже не збереглися на більшо-
сті підприємств. Крім того, в останні роки відбувається постійне 
скорочення кількості раціоналізаторів і обсягів поданих раціона-
лізаторських пропозицій. В 1995 – 2004 рр. загальна чисельність 
винахідників, авторів промислових зразків і раціоналізаторських 
пропозицій в економіці України скоротилася на 34,0% (у промис-
ловості – на 28,9%). Загальна ж кількість використаних раціона-
лізаторських пропозицій в народному господарстві за той же пе-
ріод скоротилася більше ніж на 53% (табл. 3.1), у промисловості 
тільки в 2002 – 2004 рр. цей показник скоротився на 15,1%1. 

 
Таблиця  3 .1  

Основні показники раціоналізаторської діяльності 
в економіці України в 1995 – 2004 рр. 

Рік Показник 1995 2004 
2004 р. 

до 1995 р. 
Чисельність винахідників, авторів 
промислових зразків і раціоналізатор-
ських пропозицій, тис. осіб 

64,8 42,8 66,0 

у тому числі  
у промисловості  25,6 18,2 71,1 

Кількість використаних раціоналіза-
торських пропозицій 66355 30790 46,4 

Джерело: розраховано за даними: [2, с.274; 3, с.268,271]. 

Суттєвим недоліком науково-інноваційного сектора більшо-
сті вітчизняних великих підприємств є те, що:  
                                                 

1 Розраховано за даними [3, с. 289]. 
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– він обмежується лише науково-дослідним сектором і в 
ньому не існують (або функціонують не ефективно) системи ви-
користання творчого потенціалу інноваторів; 

– науково-дослідний сектор та системи раціоналізаторства 
існують паралельно, не інтегровані в один системний механізм і 
вкрай недостатньо взаємодіють між собою. 

Обидва ці варіанти призводять до того (хоча різною мірою), 
що в науково-інноваційному секторі1 вкрай недостатньо викорис-
товується творчий інноваційний потенціал співробітників. У кін-
цевому рахунку основним наслідком такого стану речей є зни-
ження конкурентоспроможності вітчизняного промислового по-
тенціалу. 

У науково-дослідному секторі промислових підприємств 
України відбуваються складні процеси, які можна охарактеризу-
вати, порівнюючи з розвитком інших секторів української науки. 
В 1991-2004 рр. у структурі наукових і науково-технічних органі-
зацій збільшилася питома вага академічного сектора на 3,9%, ча-
стка вузівського сектора практично не змінилася, а частка галузе-
вого та заводського секторів скоротилася відповідно на 2,0 та 
2,2% (табл. 3.2). У зазначений період відбулося зростання кілько-
сті організацій, що виконують наукові та науково-технічні роботи 
на 12,0% в цілому та в окремих секторах науки (окрім заводсько-
го), зокрема в академічному – на 32,4%, вузівському – 15,1% та 
галузевому – 8,2%, у заводському секторі відбулося падіння на 
20,2%. 

Збільшення питомої ваги академічного сектора та кількості 
наукових організацій в академічному і вузівському секторах в 
Україні в цілому можна було б вважати позитивним явищем, вра-
ховуючи основні тенденції становлення постіндустріального сус-
пільства у розвинених країнах, де фундаментальна наука і освіта 
перетворюються на головні джерела забезпечення конкурентосп-
роможності. Проте ці явища можна визнати позитивними лише за 
однієї умови – при одночасному збільшенні чисельності вказаних 
секторів науки. На практиці спостерігається прямо протилежна 
ситуація. 
                                                 

1 Далі, говорячи про науково-інноваційний сектор великих вітчизняних підпри-
ємств, ми матимемо на увазі їх науково-дослідний сектор (враховуючи, що обсяги раці-
оналізаторської діяльності постійно скорочуються), якщо спеціально не зазначено інше. 
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Таблиця  3 .2  
Організації, які виконували наукові та науково-технічні роботи, 

за секторами науки у 1991 – 2004 рр. 
1991 1995 2004 Рік 
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Всього 1344 100 1453 100 1505 100 103,6 112,0 
у тому 
числі: 
академіч-
ний 290 21,6 270 18,6 384 25,5 142,2 132,4 
галузевий  804 59,8 906 62,4 870 57,8 96,0 108,2 
вузівський 146 10,9 150 10,3 168 11,2 112,0 115,1 
заводсь-
кий 104 7,7 127 8,7 83 5,5 65,4 79,8 

Джерело: розраховано за даними: [див. 2, с.9; див. 3, с.9]. 

Персонал наукових організацій України в 1991-2004 рр. 
(табл. 3.3) скоротився більші ніж на 61%, кількість фахівців, без-
посередньо зайнятих науковою та науково-технічною роботою – 
64 %, кількість кандидатів наук – майже на 40%. Зросла лише кі-
лькість докторів наук (на 700 чол., або 20%), проте це не вплину-
ло на загальну картину. 

Співвідношення кількості працівників допоміжного персо-
налу та фахівців, зайнятих науковою та науково-технічною робо-
тою, за ці роки змінилося вкрай не суттєво. Якщо в 1991 р. на 
1000 працівників, які виконували наукову та науково-технічну 
роботу, припадало 349,5 співробітників допоміжного персоналу, 
то в 2004 р. цей показник становив 316,1, тобто скоротився менше 
ніж на 10%. У той же час показники кількості персоналу науко-
вих організацій України та кількості фахівців, зайнятих науковою 
та науково-технічною діяльністю скоротилися більше ніж на 60 
%. Це дозволяє зробити висновок, що скорочення персоналу нау-
кових організацій не супроводжувалося підвищенням якості до-
сліджень та інтенсифікацією інноваційної діяльності. Також ці 
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факти значною мірою свідчать, що переважний обсяг технічної 
рутинної роботи виконується допоміжним персоналом вручну, 
без використання автоматизованих засобів сучасної 
комп’ютерної техніки. В науковій та інноваційній діяльності та-
кож недостатньо використовуються прогресивні експеримента-
льна, технологічна та інформаційна бази і сучасні методи дослі-
джень, що є одним із чинників стримування реформування і роз-
витку інноваційної діяльності в Україні. 

Таблиця  3 .3  
Чисельність працівників наукових організацій в Україні 

в 1991 – 2004 рр. 
Рік 

 
           Показник 

1991 1995 2004 

20
04

 д
о 

19
91

, %
 

Працівники основної діяльності, 
тис. осіб 449,8 293,1 173,6 38,6 
У т.ч. фахівці, зайняті науковою та 
науково-технічною роботою, тис. осіб 295,0 179,8 106,6 36,1 
З них: 
доктори наук, тис. осіб 3,4 4,1 4,1 120,6 
кандидати наук, тис. осіб 27,8 22,9 17,0 61,2 

Кількість працівників допоміжного 
персоналу, яка припадає на 1000 
фахівців, зайнятих науковою та 
науково-технічною роботою, осіб 349,5 349,3 316,1 90,4 
Середня чисельність 
наукової організації, осіб* 334,7 201,7 115,3 34,4 

* Без осіб, що працюють за сумісництвом 
Джерело: розраховано за даними: [див. 2, с.9,32; див. 3, с.9,32]. 

Процес скорочення персоналу наукових організацій у 1995-
2004 рр. відбувся в усіх без винятку секторах науки (табл. 3.4), в 
академічному – на 5,8%, вузівському – 36,7%, галузевому – 50,3% 
та заводському – на 57,3%. 

Поряд із скороченням персоналу наукових організацій най-
більше занепокоєння викликає розукрупнення організаційних 
структур науково-дослідних установ. Так, середня чисельність 
наукової організації в Україні в 1991 р. становила 334,7 чол., а в 
2004 р. – 115,3 чол., скоротившись на 65,6% (див. табл. 3.3). 

 180



3.1. Особливості проведення НДДКР суб’єктами промисловості 

Таблиця  3 .4  
Чисельність працівників наукових організацій 

за секторами науки в 1995 – 2004 рр. 
Рік 

      Показник 1995 2004 2004 до 
1995 % 

Всього 
Працівники основної діяльності, осіб 293121 173622 59,2 
Середня чисельність наукової 
організації, осіб 201,7 115,3 57,2 

Академічний 
Працівники основної  діяльності, осіб 61502 57921 94,2 
Середня чисельність наукової 
організації, осіб 227,8 150,8 66,2 

Вузівський 
Працівники основної діяльності, осіб 18155 11490 63,3 
Середня  чисельність наукової 
організації, осіб 121,0 68,4 56,5 

Галузевий  
Працівники основної діяльності, осіб 186934 92892 49,7 
Середня чисельність наукової 
організації, осіб 206,3 106,8 51,8 

Заводський 
Працівники основної діяльності, осіб 26530 11319 42,7 
Середня чисельність наукової 
організації, осіб 208,9 136,4 65,3 

Джерело: розраховано за даними: [див. 2, с.9,38; див. 3, с.9,38]. 

Скорочення середньої чисельності наукових організацій в 
1995-2004 рр. відбулося в усіх секторах науки, в академічному – 
на 33,8%, вузівському – 43,5%, в галузевому – 48,2% та в завод-
ському – на 34,7%. Таке різке скорочення чисельності наукових 
організацій не слід пов’язувати лише із загальним економічним 
станом, відплив інтелекту та переходом наукових працівників в 
інші сфери діяльності. Чималу роль у такому скороченні відігра-
ла свідома державна політика в інноваційній сфері, в якій на по-
чатку ринкового реформування була прийнята як догма точка зо-
ру, що великі науково-дослідні і науково-виробничі «монстри», 
породжені попередньою адміністративно-командною системою, 
нібито, слабо піддаються управлінню, у своїй структурі гублять 
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конкретного інноватора, придушують ініціативу знизу, а тому за-
для прискорення інноваційного розвитку їх потрібно розукрупни-
ти. 

З одного боку розукрупнення науково-інноваційних струк-
тур може видаватися позитивним, оскільки зменшується концен-
трація наукових досліджень та інноваційної діяльності в одній 
установі, що перешкоджає монополізації науково-інноваційної 
діяльності та розвитку конкуренції у науковій сфері. Проте, з ін-
шого – розукрупнення науково-інноваційних структур фактично 
унеможливлює: 

– збереження потужного науково-технічного потенціалу; 
– комплексні дослідження та диверсифікацію напрямів ви-

рішення найбільш масштабних та актуальних проблем; 
– високу "концентрацію інтелекту" в одній науково-

дослідній установі; 
– економію на масштабах досліджень; 
– створення розвиненої науково-технічної та інформаційної 

інфраструктури для проведення досліджень і постійного її онов-
лення. 

Серед характерних рис великих науково-інноваційних стру-
ктур із жорсткими адміністративно-централізованими системами 
управління інноваційною діяльністю (далі – ВІСАЦУ), що зни-
жують ефективність дослідницької діяльності й на які слід зважа-
ти, зокрема такі: 

– ускладнення управління всередині структури через довго-
тривалі процедури погодження на різних рівнях адміністрування; 

– невиправдано жорстке планування наукових досліджень 
та інноваційної діяльності на досить тривалі періоди, практична 
неможливість скорегувати плани в разі отримання нових резуль-
татів, виникнення нових не передбачуваних раніше матеріальних 
і фінансових потреб; 

– обмеження і порушення інформаційних та управлінських 
зв’язків між персоналом нижчих ланок і вищим керівництвом, ві-
дірваність керівництва від діяльності та наукових інтересів інно-
ваторів; 

– зменшення гнучкості і мобільності структур, їх нездат-
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ність швидко та адекватно реагувати на наукові та інноваційні 
виклики і прориви; 

– неврахування і невикористання (або вкрай недостатнє ви-
користання) творчої ініціативи співробітників. 

Таким чином, як розукрупнення науково-інноваційних 
структур, так і збереження ВІСАЦУ, є однаково негативними 
явищами, що вказує на необхідність впровадження нових систем 
організації інноваційної діяльності. 

Заводська наука на більшості великих промислових підпри-
ємств України організована за принципами ВІСАЦУ, що значною 
мірою є об’єктивним і пояснюється рядом причин. Зокрема, під 
час економічної кризи, подоланої лише наприкінці 1990-х рр., на-
ука та інноваційний процес не сприймалися як потужний фактор 
забезпечення конкурентоспроможності. У той період керівництво 
більшості підприємств займалося в основному вирішенням про-
блемних поточних справ, не будуючи планів на майбутнє. Крім 
того більшість вітчизняних підприємств до останнього часу не 
була інтегрована в світогосподарські процеси і не відчувала на 
собі повною мірою тиск міжнародної конкуренції. Вище керівни-
цтво більшості великих вітчизняних підприємств сформувалося 
ще в радянські часи і мало обізнане із специфікою організації ін-
новаційних процесів у ринковому середовищі в епоху економіч-
ної глобалізації. Необхідно також відзначити, що державна під-
тримка інноваційних процесів у сфері господарювання до остан-
нього часу (і особливо в середині 1990-х рр.) була вкрай недоста-
тньою і суперечливою. 

Наведені обставини в сукупності призводили до того, що 
науково-інноваційний сектор сприймався керівництвом підпри-
ємств у кращому разі як другорядний підрозділ, а в гіршому – 
взагалі як баласт. Наслідком цього стало суттєве скорочення нау-
ково-дослідної та інноваційної діяльності на більшості українсь-
ких підприємств. Переважна частина цих підприємств успадкува-
ла організаційно-економічний механізм науково-дослідницької та 
інноваційної діяльності від адміністративно-командної системи. 
В загальному вигляді цей механізм складається із таких операцій 
(табл. 3.5, рис. 3.1). 
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На кожному підприємстві організаційно-економічний меха-
нізм науково-інноваційної діяльності має свою специфіку, але на-
ведений вище типовий механізм відображає вузлові моменти та-
кої діяльності на більшості великих вітчизняних підприємств. 
Однак питання до нього виникають при розгляді практично кож-
ної операції. 

Перш за все, немає жодної гарантії, що в план розвитку під-
приємства попадуть найкращі пропозиції його підрозділів і спів-
робітників, оскільки на значній кількості підприємств взагалі не 
існує систем, які б займалися акумуляцією, моніторингом і відбо-
ром для впровадження найкращих пропозицій співробітників. 
Але навіть на тих підприємствах, де робота з пропозиціями спів-
робітників здійснюється, вона ведеться в межах систем раціоналі-
заторства, що є важливими, однак недостатніми механізмами для 
повного використання творчого потенціалу робітників. Тим бі-
льше, що навіть раціоналізаторська діяльність, як зазначалося 
вище, в останні роки постійно скорочується. Тобто існує велика 
ймовірність того, що значна кількість перспективних інновацій-
них ідей і пропозицій залишиться поза увагою керівництва під-
приємства і не попаде в план розвитку, що вже на попередній 
стадії звужує перспективу потенційного зростання конкуренто-
спроможності виробництва. 

Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, по-
передні та приймальні випробування здійснюються вузьким ко-
лом дослідників, розробників і членів приймальної комісії (при-
чому всі вони є співробітниками одного підприємства). Тобто при 
проведенні досліджень, конструюванні і випробуванні викорис-
товується обмежений обсяг знань, не використовуються знання, 
досвід і творчий потенціал "людей від станка", які безпосередньо 
виготовляють продукцію, не враховуються інноваційні пропози-
ції, які виникли в міжплановий період. 
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Таблиця  3 .5  
Організаційно-економічний механізм науково-дослідницької 

та інноваційної діяльності підприємства 
 
№ Зміст операції 
1. З підрозділів і служб підприємства збираються пропозиції щодо плану 

його розвитку на перспективний період. 
2. На основі зібраних пропозицій формується план розвитку підприємст-

ва, що, як правило, включає всі найважливіші аспекти функціонування 
виробництва: фінансовий, технічний, технологічний, економічний, зо-
внішньоекономічний, соціальний і, в тому числі, інноваційний. План 
розвитку здебільшого містить спеціальний розділ, присвячений науко-
во-технічним проблемам підприємства. 

3. Виходячи з науково-технічної частини плану розвитку науково-
інноваційній структурі підприємства видаються завдання щодо прове-
дення відповідних досліджень. Сукупність вказаних завдань на певний 
період складає план науково-дослідних робіт підприємства. Ці завдан-
ня містять вимоги щодо цілей, строків, методів і результатів проведен-
ня досліджень і механізмів контролю за процесом робіт. 

4. Після отримання завдань безпосередньо проводяться дослідження. 
5. Після проведення досліджень на основі їх результатів розробляються 

завдання щодо виконання дослідно-конструкторських робіт, що, перш 
за все, містять вимоги до техніко-економічних характеристик виробів 
або процесів, які повинні бути розроблені в ході виконання цих робіт. 

6. Проводяться дослідно-конструкторські роботи та виготовляється до-
слідний зразок і весь комплект конструкторської документації до ньо-
го. 

7. Після виготовлення дослідного зразка проводяться його попередні ви-
пробування, під час яких експериментально встановлюються техніко-
економічні параметри виробу та їх відповідність параметрам, зазначе-
ним у завданні на проведення дослідно-конструкторських робіт. Вияв-
ляються основні недоробки в конструкції дослідного зразка та шляхи 
їх усунення. Аналізується конструкторська документація та робляться 
висновки стосовно тих пунктів, де вона потребує уточнення і корекції. 

8. На основі результатів попередніх випробувань вносяться відповідні 
зміни в дослідний зразок та його конструкторську документацію. 

9. Проводяться приймальні випробування дослідного зразка і, якщо вони 
закінчуються успішно зразок, запускається в серійне виробництво. У 
разі невдачі зразок і конструкторська документація до нього ще раз 
повертаються на доопрацювання. 
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Видача науково-технічного завдання  
щодо проведення досліджень 

Формування портфелю пропозицій до плану 
розвитку підприємства 

Затвердження плану розвитку підприємства 

Проведення досліджень 

Розробка та видача технічного завдання на 
проведення дослідно-конструкторських робіт 

Проведення дослідно-конструкторських робіт 

Розробка дослідного зразка та конструкторської 
документації до нього 

Проведення попередніх випробувань 

Доопрацювання дослідного зразка 
та конструкторської документації 

Проведення приймальних випробувань 

Впровадження зразка в серійне виробництво 

Результат Позитивний Негативний 

 
Рис. 3.1. Типовий організаційно-економічний механізм 

науково-дослідної та інноваційної діяльності 
підприємства 
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3.1. Особливості проведення НДДКР суб’єктами промисловості 

Крім того, планові рішення, прийняті в межах зазначеного 
типового механізму, вкрай складно скорегувати, а тим більше 
змінити, оскільки це вимагає довготривалих погоджень. Разом з 
тим потреба у корекції і зміні рішень може виникнути під впли-
вом зміни внутрішніх і зовнішніх факторів, можливість якої по-
вністю ігнорується в типовому механізмі. Всі ці обставини в су-
купності знижують конкурентоспроможність продукції, що роз-
робляється, а значить, у кінцевому рахунку, і конкурентоспромо-
жність підприємства в цілому. 

Вказаний типовий механізм був прийнятним для адміністра-
тивно-командної системи. Він відносно непогано працював, коли 
якісні стрибки не носили постійного характеру, а життєвий цикл 
інновації був досить тривалим. Але в цілому зазначений механізм 
не відповідає сучасним вимогам інноваційного розвитку та по-
требам забезпечення високої конкурентоспроможності. Він не 
використовує (або використовує у вкрай незначних межах) твор-
чу інноваційну ініціативу співробітників, тому значна частина їх 
знань і наробок не втілюється у виробництво та в кінцеву проду-
кцію. Зазначений механізм може до певної міри використовува-
тися і зараз, але переважно лише на останніх стадіях інноваційно-
го процесу та в галузях із тривалим життєвим циклом інновацій. 

Таким чином, науково-інноваційний сектор вітчизняних 
підприємств потребує реформування з точки зору створення не-
обхідних стимулів для розвитку творчого потенціалу співробіт-
ників, підвищення гнучкості управління інноваційною діяльністю 
та швидкого реагування на потреби ринку. 

3.2. Раціоналізаторство в активізації 
креативного ресурсу персоналу 

Важливою складовою інноваційного процесу є раціоналіза-
торство, оскільки це чи не єдиний інструмент, який дозволяє до-
сить широко використовувати творчий креативний ресурс спів-
робітників підприємств. Проте, на жаль, в останнє десятиліття 
раціоналізаторство знаходиться у стагнації. Якщо у 80-х рр. ХХ 
ст. в Україні було більше мільйона винахідників і раціоналізато-
рів і щорічно подавалося від 30 до 40 тис. заявок на винаходи, то 
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в 2004 р. в Державний департамент інтелектуальної власності 
України подано лише 3466 заявок, або вдесятеро менше [4, с.42; 
5, с.4; див. 2, с.268]. 

Економічна криза 90-х рр. в Україні істотно відбилася на 
розвитку та використанні творчого потенціалу співробітників ві-
тчизняних підприємств. З 1991 по 1999 рік чисельність винахід-
ників і раціоналізаторів скоротилася більш ніж на 85% (табл. 3.6), 
також знижувалася результативність раціоналізаторської діяль-
ності, зокрема тільки в 1995-1999 рр. кількість використаних ра-
ціоналізаторських пропозицій скоротилася майже на 40% [6, 
с.269]. У 1999-2001 рр. чисельність винахідників і раціоналізато-
рів зросла на 6,7%, а в в 2002-2004 рр. впала ще нижче рівня 
1991 р. – з 14,3% у 1999 р. до 13,7% в 2004 р. 

 
Таблиця  3 .6  

Чисельність і динаміка винахідників і раціоналізаторів в Україні 
Роки 

1991 1993 1995 1999 2000 2001 2002 2004 
Чисельність винахідників і раціоналізаторів в Україні, тис. осіб 

311,9 120,0 64,8 44,6 45,1 47,6 44,4 42,8 
Динаміка чисельності винахідників і раціоналізаторів в Україні, % 
1995 до 

1991 
1999 до

1991 
2001 до 

1999 
2002 до

1999 
2003 до

1991 
2003 до

1999 
2003 до 

2001 
2004 до
2002 р. 

20,8 14,3 106,7 99,6 14,2 99,6 93,3 96,4 
Джерело: розраховано за даними: [див. 4, с.42; див. 6, с.269; 7, с.278; 

див. 2, с.272; див. 3, с.268]. 

З 2000 р. на тлі загального економічного зростання почалося 
також пожвавлення інноваційної активності, збільшилася кіль-
кість промислових підприємств, які впроваджувала інновації, з 
1376 у 1999 р. до 1506 в 2002 р., або на 9,4% більше [див. 6, с.200; 
див. 7, с.197]. Зросла кількість патентів на винаходи, отриманих у 
патентних відомствах зарубіжних країн українськими підприємс-
твами й організаціями, у 2002 р. на 20,2%, у 2003 р. на 20,6% 
[див. 7, с.278; див. 2, с.272]. З 2003 р., на жаль, незважаючи на 
зростання кількості патентів, знову намітилися ознаки гальму-
вання інноваційної активності. Чисельність промислових підпри-
ємств, які впроваджували інновації, скоротилась порівняно з по-
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переднім роком на 18% у 2003 р. й на 14% у 2004 р., а кількість 
освоєних у 2003 р. нових видів продукції – на 68%. [8, с.7; 9]. 

Окремі дослідники вважають, що призупинення інновацій-
ної активності при збереженні бурхливих темпів економічного 
зростання слід шукати в тому, що економіка так і не набула інно-
ваційної орієнтації, а обнадійливе зростання інноваційної актив-
ності в попередні роки є переважно втіленням залишків науково-
технологічної спадщини радянської економіки та відображенням 
несправджених надій на податкові пільги, наданих Законом Укра-
їни «Про інноваційну діяльність» [див. 8, с.7]. 

Можна погодитися з цією аргументацією, але це не основна 
причина. На нашу думку, зниження інноваційної активності у 
2003–2004 рр. після її зростання у 2001-2002 рр. пояснюється, 
перш за все, відставанням у інституціональному забезпеченні 
цього зростання з точки зору створення належних умов для ефек-
тивної господарської та інноваційної діяльності підприємств1. 

Слід звернути увагу, що на відміну від деякого пожвавлення 
інноваційної активності в окремі періоди по більшості показни-
ків, за показником кількості використаних раціоналізаторських 
пропозицій пожвавлення так і не відбулося й з 1995 по 2004 р. 
спостерігається постійне, хоча й нерівномірне по окремих роках, 
його зниження з середніми темпами близько 9-11% у 1997-1999 
рр., 3% у 1999-2001 рр. й близько 6-13% у 2001-2004 рр. 
(табл. 3.7). 

Таблиця  3 .7  
Кількість і динаміка використання 

раціоналізаторських пропозицій в Україні 
Роки 

1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2004 
Кількість використаних раціоналізаторських пропозицій 
66355 48723 43567 39887 38744 37656 35417 30790 
Динаміка використання раціоналізаторських пропозицій, % 
1999 до 

1995 
1999 до 

1998 
2000 до 

1999 
2001 до 

2000 
2002 до 

2001 
2003 до 

1995 
2003 до 

1999 
2004 до 

2002 
60,1 91,6 97,1 97,1 94,1 48,0 79,9 86,9 

Джерело: розраховано за даними: [див. 6, с.269; див. 7, с.295; див. 2, 
с.272; див. 3, с.268].  
                                                 

1 Детальніше див. у [10, с. 41-43]. 
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Використання раціоналізаторських пропозицій за окремими 
галузями економіки в цілому повторює тенденцію притаманну 
всій економіці. Так у 1995-2004 рр. зменшилася питома вага про-
мисловості у загальному обсязі використання раціоналізаторсь-
ких пропозицій в 1,2 раза (з 63,8 до 51,7%), сільського господарс-
тва в 5,1 раза (з 3,1 до 0,6%), будівництва в 3,4 раза (з 1,7 до 
0,5%), тоді як частка транспорту, навпаки, зросла в 2,8 раза (з 
15,8 до 43,6%) (табл. 3.8). З цього можна відзначити, що в цілому 
галузева структура використання рацпропозицій є несприятли-
вою, оскільки зменшується інноваційне підґрунтя для розвитку 
індустріального сектора економіки при фактичній його відсутно-
сті в постіндустріальних галузях, що не створює підвалин для по-
дальшого поступального розвитку економіки. 

Таблиця  3 .8  
Структура використання раціоналізаторських пропозицій 

за галузями економіки, % 
1995 1999 2004 

Всього 100 100 100 
У тому числі 
промисловість 63,8 58,0 51,7 
у тому числі машинобудування 
і металообробка 

14,6 9,3 9,91

сільське господарство  3,1 0,7 0,62

будівництво 1,7 0,8 0,5 
транспорт 15,8 21,2 43,63

наука та наукове обслуговування 0,4 0,3 0,64

Інші галузі економіки 15,2 19,0 3,0 
1) Тільки машинобудування. 
2) Сільське господарство разом із мисливством і лісовим господарст-
вом. 
3) Транспорт і зв’язок. 
4) Тільки дослідження та розробки 
Джерело: розраховано за даними: [див. 2, с.289; 11, с.255; див. 3, 

с.289]. 

Скорочення використання рацпропозицій повністю відбило-
ся на частці прибутку, отриманого підприємствами від таких 
пропозицій, у загальному обсязі прибутку від використання про-
мислової власності і рацпропозицій (табл. 3.9), зокрема ця частка 
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скоротилася з 75,9% у 1995 р. до 54,5% у 2004 р., або в 1,4 раза. 
Зменшення питомої ваги прибутків від використання рацпропо-
зицій не можна оцінювати як позитивне явище, оскільки раціона-
лізаторство, як правило, є наймасовішим і одним з найприбутко-
віших видів інноваційної діяльності. 

Таблиця  3 .9  
Прибутки від використання раціоналізаторських пропозицій 

та їх питома вага в загальних прибутках 
 1995 2001 2002 2003 2004 
Прибуток від викори-
стання об’єктів про-
мислової власності та 
раціоналізаторських 
пропозицій, тис. грн.  

110727,9 392853,5 425800,1 431062,1 611839,5

у тому числі від ви-
користання раціона-
лізаторських пропо-
зицій, тис. грн. 

83997,6 256947,2 246686,4 266574,7 333369,7

Питома вага прибутку 
від використання ра-
ціоналізаторських 
пропозицій в загаль-
ному прибутку від ви-
користання промисло-
вої власності та раціо-
налізаторських пропо-
зицій, % 

75,9 65,4 57,9 61,8 54,5 

Джерело: розраховано за даними: [див. 2, с.272; див. 3, с.268]. 

Приватизація не призвела до пожвавлення масової творчості 
через активізацію раціоналізаторського руху, в той час як у роз-
винених країнах найбільша інноваційна активність (у тому числі 
найбільший рівень раціоналізаторства) спостерігається саме у 
приватному секторі. В Україні у 1995-2003 рр. (табл. 3.10) питома 
вага приватного сектора у загальній чисельності винахідників і 
раціоналізаторів не перевищувала 0,1%, у використаних раціона-
лізаторських пропозиціях – не більше 0,03%, у прибутках від ви-
користання рацпропозицій – не більше 0,002%.  
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Таблиця  3 .10  
Основні показники раціоналізаторської діяльності 

в приватному секторі 

Показник Одиниця 
виміру 1995 2001 2002 2003 

20
03

 д
о 

19
95

, %
 

Загальна 
чисельність 
винахідників і 
раціоналізаторів 

осіб 64818 47633 44378 44429 68,5 

осіб 10 34 35 23 230 у тому числі 
в приватному 
секторі  

% у загаль-
ній чисель-
ності 

0,02 0,07 0,08 0,05  

Загальна 
кількість вико-
ристаних раціо-
налізаторських 
пропозицій  

одиниць 66355 37656 35417 31873 48,0 

одиниць - 11 6 1 - у тому числі 
в приватному 
секторі 

% у загаль-
ній кілько-

сті 
- 0,03 0,02 0,003  

Загальний при-
буток від вико-
ристання раціо-
налізаторських 
пропозицій 

тис. грн 83997,6 256947,2 246686,4 266574,7 * 

тис. грн - 1,6 4,0 0,6 - у тому числі 
в приватному 
секторі,  

% у загаль-
ному обсязі - 0,0006 0,002 0,0002  

"-" – дані відсутні 
"*" – показник не розраховувався, оскільки дані про загальний при-

буток від використання раціоналізаторських пропозицій наведені в реаль-
них, а не в співставних цінах. 

Джерело: розраховано за даними: [див. 2, с.273,290,306]. 

На нашу думку, практично повну відсутність раціоналіза-
торства у приватному секторі можна пояснити тим, що привати-
зація в Україні не спонукала підприємства до підвищення ефек-
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тивності менеджменту, який залишився майже весь із попере-
дньої системи, крім того існуюче правове поле діяльності підпри-
ємств не давало відповідних стимулів до розвитку раціоналіза-
торства. 

Досвід більшості країн свідчить, що приватизація сама по 
собі й не могла призвести до підвищення ефективності підпри-
ємств, це відбувалося в першу чергу внаслідок підвищення ефек-
тивності системи управління підприємствами та створенням для 
нього стимулів до інноваційної діяльності. Невиконання цих 
умов в Україні, як це не парадоксально, практично спотворює 
сенс приватизації, перетворюючи її зі стимулу у гальмо економі-
чного розвитку [12, с.53]. 

Таким чином, раціоналізаторська діяльність в Україні хара-
ктеризується рядом негативних тенденцій, зокрема зменшенням 
чисельності винахідників і раціоналізаторів, падінням кількості 
використаних раціоналізаторських пропозицій, несприятливою 
галузевою структурою використання раціоналізаторських пропо-
зицій, практично повною відсутністю раціоналізаторства в при-
ватному секторі. Рух раціоналізаторів і винахідників в Україні на 
багатьох підприємствах практично згорнутий або істотно скоро-
чений. На значній кількості виробництв (в умовах обмеженості 
фінансових коштів) ліквідовані спеціальні підрозділи (патентно-
ліцензійні відділи), що займалися обслуговуванням винахідників 
і раціоналізаторів. Керівництво підприємств, вирішуючи в основ-
ному складні поточні проблеми (подолання кризи неплатежів, 
пошук постачальників і ринків збуту), відсувало на задній план 
проблеми використання творчого потенціалу співробітників. Така 
позиція підприємств була, якщо не виправданою, то, принаймні, 
вимушеною, тому у кращому випадку винахідник і раціоналіза-
тор був наданий сам собі (сам винаходив і впроваджував), у гір-
шому – творча активність співробітників просто згорталася через 
об'єктивні причини. Використання творчого потенціалу співробі-
тників не сприймалося й досі не сприймається як найважливіший 
фактор забезпечення конкурентоспроможності. Тому необхідно 
докорінно змінити ставлення до раціоналізаторства, оскільки во-
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но створює конкурентні переваги підприємству через нарощу-
вання його інноваційного потенціалу. 

Незважаючи на негативні тенденції в інноваційній сфері, зо-
крема й у раціоналізаторстві, вітчизняні наукові розробки зали-
шаються на високому рівні. Так, на Міжнародній виставці вина-
ходів, нових технологій і продукції в Женеві (травень 2002 р.), 
українські розробки отримали найвищі оцінки: 

– золоту медаль за винахід "Спосіб термообробки монокри-
сталів вольфрамату кадмію" (автор Нагорна Л.Л.), який викорис-
тано при розробці низки приладів для контролю рівня радіоакти-
вного опромінювання; 

– срібну медаль за апарат медичного призначення "Екзоске-
летон" (автор Осадчий Є.О.); 

– бронзову медаль за лікарський препарат "Ербісол" (автор 
Ніколаєнко О.М.), що є гепатопротектором та імуномодулятором 
широкого спектру дії, який лікує цілу низку захворювань, у тому 
числі онкологічних; 

– бронзову медаль за принципово новий силовий агрегат для 
сільськогосподарських машин, який працює на стислому повітрі і 
тим самим заощаджує паливно-мастильні матеріали (автор Лі-
щук О.О.). 

Також ряд українських інноваторів нагороджені медалями 
Всесвітньої організації інтелектуальної власності [13, с.68,69]. 
Крім того, за останні роки в Україні зроблено багато піонерних 
наукових винаходів, які не мають аналогів у світі. Серед них мо-
жна назвати хоча б декілька: електрозварка в хірургії [14], проба 
Суслова (нова, більш ефективна і менш шкідлива для здоров’я 
методика діагностики туберкульозу) [15], рослинні медичні пре-
парати НВ ТОВ "Екомед" та ряд інших. 

Отже, не слід забувати, що раціоналізаторство за своєю сут-
тю є потужним фактором підвищення конкурентоспроможності 
та ефективним механізмом використання творчого потенціалу 
найманих інноваторів. Тому його повне використання повинно 
одночасно супроводжуватися зміною принципів організації 
управління інноваційною діяльністю на підприємствах. 
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на підприємствах 

Еволюція управління інноваційним процесом  
у розвинених країнах 

У розвинених країнах системи управління інноваційним 
процесом трансформуються у напряму всебічної активізації та 
максимального використання творчого потенціалу співробітників 
у всіх сферах діяльності підприємств. Цей потенціал утворюється 
завдяки підтримці раціоналізаторського руху. У Німеччині, на-
приклад, протягом останніх десяти років щорічний ефект від ви-
користання раціоналізаторських пропозицій співробітників фірм 
у середньому становив більше ніж півмільярда доларів [16, с.30]. 

Важливість і доцільність раціоналізаторства була помічена 
ще Генрі Фордом на початку ХХ ст. Він на своєму автомобільно-
му заводі встановив спеціальні контейнери, через які кожний 
працівник, незалежно від освіти і посади, міг передати свої про-
позиції будь-якого змісту керівництву заводу і отримати винаго-
роду за ідею [17, с.12]. 

У сучасних умовах існують різноманітні організаційні ме-
ханізми акумуляції та використання раціоналізаторських пропо-
зицій співробітників. На більшості підприємств промислово роз-
винених країн встановлені скриньки на зразок фордовських для 
збору пропозицій працівників. У компанії "Тойота", наприклад, 
ведеться щомісячний облік пропозицій з їх подальшим розглядом 
на різних рівнях залежно від цінності. Результати розгляду неод-
мінно публікуються в газеті фірми. Якщо ідея відхиляється, то її 
автор отримує лист із мотивацією відмови [див. 16, с.29,31]. 

Найбільш ефективною системою збирання та використання 
раціоналізаторських пропозицій співробітників залишається, як і 
на початку століття, корпорація "Форд". Після занепаду виробни-
цтва в американському автомобілебудуванні на початку 80-х рр. 
ХХ ст., компанія "Форд", втративши за два роки на американсь-
кому автомобільному ринку третину своїх обсягів (з 23,5% в 
1978 р. до 17,2% в 1980 р.) за рахунок експансії японських та єв-
ропейських автомобілів, для поновлення своїх конкурентних по-
зицій використала у розробці нових моделей авто цілий ряд інно-
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вацій [18, с.167-170], в тому числі отриманих на основі іннова-
ційної творчості працівників. 

Якщо раніше креслення нового автомобіля вважалися най-
суворішою таємницею підприємства, то в ході виконання проекту 
"Форд -Таурус" вони були виставлені на загальний огляд робіт-
никам заводу зі зверненням до них надати свої пропозиції. На-
дійшло майже півтори тисячі пропозицій від співробітників, що 
були зареєстровані, проаналізовані, а авторам було повідомлено 
про результат використання їх ідей. Проектна група "Таурус" ре-
алізувала більше половини пропозицій. Джон Манугян, відпові-
дальний у компанії за якість, зробив для себе приголомшливе 
відкриття: "Раніше ми наймали людей, щоб використовувати їх 
руки та ноги, але нам бракувало розуму, щоб використовувати їх 
розум" [див. 18, с.168]. 

І дійсно, інколи прості на перший погляд пропозиції співро-
бітників, які мали під собою лише здоровий глузд, а не результа-
ти досліджень, давали значну економію. Хтось запропонував ви-
користовувати монолітні бокові стінки та двері, що дозволяло 
економити матеріал і забезпечити точнішу пригінку. Хоча й на 
заводі не знайшлося пресу відповідних розмірів, але зборку поча-
ли робити з двох елементів замість 12-15, як раніше. Хтось пора-
див зробити у всіх гайок головки одного розміру, щоб не гаяти 
час з різними ключами і т.п. 

Проект "Таурус" дав блискучі результати. В процесі його 
виконання була створена машина, яку журнал "Бізнес уік" зара-
хував до 10 найвидатніших досягнень американського життя 
1986 р., а журнал "Мотор трендс" присудив премію "Автомобіль 
року". Компанія "Форд" вперше за 60 років обійшла в той рік за 
прибутками "Дженерал моторс" [див. 18, с.167]. Таким чином, за-
вдяки активізації використання творчого раціоналізаторського 
потенціалу співробітників корпорації "Форд" вдалося подолати 
тривалу кризу та завоювати нові конкурентні позиції на ринку. 
Однією з останніх інновацій корпорації є встановлення на кож-
ному робочому місці кнопки для зупинки конвеєра у разі, якщо 
робітник виявить неполадки [19, с.119]. 

Всесвітньовідомою стала японська система збору і викорис-
тання творчого потенціалу співробітників на основі так званих 
"гуртків якості", коли працівники об’єднувалися в неформальні 
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творчі бригади для обговорення і пошуку вирішення основних 
проблем, які виникали  на виробництві. Успіхи раціоналізаторст-
ва в Японії цінуються не менше ніж у політиці, науці, спорті, ми-
стецтві: "зірок" раціоналізаторства знає вся країна, вони постійно 
в центрі суспільної уваги, їм створюються найсприятливіші умо-
ви для творчої праці. 

У цілому в останні десятиліття в організаційних механізмах 
стимулювання і використання творчої активності співробітників 
на західних фірмах відбуваються кардинальні трансформації, які 
можна звести до чотирьох основних напрямів (рис. 3.2). 

 

Напрями 
стимулювання 

творчої 
активності 

співробітників 

Підвищення рівня 
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та "контакту думок" 
між інноваторами 
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проблеми 
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торства 

Терпимість 
до проектів, 
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«об'єктивної 
невдачі» 

 
Рис. 3.2. Напрями трансформації організаційних 

механізмів стимулювання творчої активності  
співробітників 
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По-перше, сучасний менеджмент усе більше звертає увагу 
на конкретного працівника і його інтелектуальні здібності. Хоча 
при цьому не забуває про традиційні фактори забезпечення кон-
курентоспроможності. Основним його завданням стає розробка 
організаційних принципів і механізмів всілякого стимулювання 
інноваційного потенціалу фірми через активізацію творчого по-
тенціалу кожного працівника з наступним впровадженням нова-
цій у практику господарювання. Для цього використовується ці-
лий комплекс як традиційних (наприклад, вже згадувані японські 
"гуртки якості"), так і нових організаційних методів , що самі по 
собі є інноваціями. Насамперед для працівників-новаторів всере-
дині фірми підвищується рівень свободи для їх творчого пошуку. 
Зокрема, їм надаються додаткові права у вирішенні виробничих 
питань, у розпорядженні матеріальними, фінансовими і трудови-
ми ресурсами. Наприклад у компаніях IBM, HP інноватори мають 
можливість використовувати до 10-15% фонду робочого часу на 
проведення не запланованих раніше пошукових робіт. У ряді на-
укомістких компаній працівники-інноватори одержують право 
самостійно розпоряджатися до 15% поточного бюджету, беруть 
участь у конкурсах на одержання цільових субсидій [20, с.4,5,53]. 

Відхід від жорсткого планування і регламентації інновацій-
ної діяльності в фірмі та перехід до надання більшої (а в багатьох 
випадках максимально можливої в умовах існуючих адміністра-
тивних структур) творчої і фінансової свободи інноваторам яви-
ще цілком закономірне. Така політика дозволяє інноватору мак-
симально розкрити свій творчий потенціал, створює умови для 
зосередження на найбільш перспективних питаннях і напрямах. 
Також важливо, що потенціал розкривається не в супереч страте-
гії фірми, а в її межах і підсилює вказану стратегію. Тобто окремі 
потенціали співробітників акумулюються в єдиний творчий поте-
нціал фірми, який спрямовується на досягнення її стратегічних 
цілей. 

Надання максимально можливої свободи інноваторам має 
ще один аспект. Краще конкретного інноватора, який розробляє 
ту чи іншу проблему, ніхто не знає її тонкощів і специфіки. У той 
же час керівництво корпорації, як правило, бачить проблему 
"зверху" (тобто в цілому), упускаючи в багатьох випадках деталі, 
які можуть виявитись суттєвими. Разом з тим через аналіз певних 
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дрібних деталей можна діагностувати нові важливі процеси на 
підприємстві, які зараз тільки народжуються, а "наберуть повну 
силу" і впливатимуть на діяльність підприємства лише згодом. 
Діагностувавши ці процеси на початкових стадіях, можна вжити 
заходів щодо їх ліквідації або пом’якшення, якщо вони матимуть 
негативні наслідки, або спрямувати у потрібному напряму, якщо 
наслідки будуть позитивними. 

У той же час конкретні співробітники фірми, як ніхто ін-
ший, бачать ситуацію "знизу". Вони щодня стикаються з усіма 
особливостями роботи підприємства  і можуть вказати керівниц-
тву на важливі деталі.  Тому саме конкретний інноватор може на-
йти найоптимальніші шляхи вирішення  тієї чи іншої технічної 
або наукової проблеми. Вкрай важливо не регламентувати  кожен 
крок  інноватора, а дати йому певний (у деяких випадках макси-
мальний) рівень свободи, щоб він міг повністю реалізувати свій 
потенціал, при одночасному регулюванні і контролі  його діяль-
ності. 

По-друге, у багатьох компаніях тверда адміністративна 
централізація управління значною мірою заміняється або допов-
нюється м'яким інноваційним стилем. Цей стиль поряд з іншим, у 
першу чергу, характеризується стимулюванням робочих і нефор-
мальних контактів між співробітниками «по горизонталі», у ре-
зультаті яких можуть виникнути нестандартні ідеї. При традицій-
ній же системі організації управління діяльність  того чи іншого 
співробітника, а отже, і його контакти, жорстко регламентовані 
посадовими інструкціями [20, с.4,54]. Інноваційний стиль органі-
зації управління сприяє диверсифікації поширення інформації, 
тобто включенню в списки розсилки інформації співробітників, 
яких вона, на перший погляд, не стосується. Він також припускає 
диверсифікацію джерел фінансування інноваційних проектів. Це 
значить, що інноватор може звертатися за підтримкою проекту не 
тільки до керівництва свого підрозділу, але й в інші підрозділи 
фірми [див. 20, с.55,58]. 

Причому для стимулювання неформального спілкування за-
стосовуються часом досить оригінальні і нетрадиційні організа-
ційні новації. Так, наприклад, на підставі висновків психологів 
про те, що якщо люди працюють на відстані 10 м один від одно-
го, то ймовірність їхнього спілкування хоча б раз на тиждень до-
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рівнює 8-9%, а якщо на відстані 5 м – то 25%, в одній компанії в 
їдальні маленькі столики на чотирьох осіб були замінені велики-
ми столами щоб підвищити ймовірність обміну інформацією між 
співробітниками [див. 20, с.55]. 

Обмін інформацією між інноваторами (в тому числі нефор-
мальною) досить важлива. Він дозволяє підвищити диверсифіка-
цію шляхів інноваційного процесу. Під час обміну інформацією в 
процесі "контакту думок" виникають нові варіанти  вирішення ті-
єї чи іншої проблеми, тобто диверсифікуються (стають значно рі-
зноманітнішими) шляхи її вирішення. Неформальний обмін інфо-
рмацією  дає змогу подивитися на проблему з багатьох боків, ви-
вчити різноманітні думки і підходи та вибрати з них найбільш 
оптимальний. 

По-третє, найважливіше значення для стимулювання інно-
ваційного потенціалу фірми також має заохочення експеримента-
торства, однієї з основних форм практичної апробації результатів 
інноваційного пошуку. У передових фірмах створюються невели-
кі новаторські групи. Крім того, що вони приносять значний ко-
мерційний ефект, вони також дають можливість інноваторам реа-
лізувати свій творчий потенціал [див. 20, с.55,56]. 

Раніше експериментаторство існувало в основному в різного 
роду науково-дослідних установах (державних і недержавних) і в 
дослідному секторі великих корпорацій. Зараз ситуація докорінно 
змінюється – експериментаторство стає важливим і в багатьох 
випадках обов’язковим елементом внутрішньофірмового та внут-
рішньокорпоративного середовища. До нього залучається все бі-
льша частина співробітників фірм. 

Причому застосування принципів і механізмів експеримен-
таторства на внутрішньофірмовому  рівні ні в якому разі не є зай-
вою управлінською функцією. Широке і постійне його впрова-
дження дозволяє створити середовище  для інноваційного прори-
ву підприємства і за рахунок цього отримати переваги. Форму-
вання і підтримання духу експериментаторства створює основу 
для постійного генерування інновацій в межах тієї чи іншої під-
приємницької структури. 

По-четверте, необхідно враховувати, що будь-яка комер-
ційна діяльність пов'язана з ризиком. А в інноваційній діяльності 
комерційний ризик завжди сполучається з інноваційним. Адже на 
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початку інноваційного проекту далеко не завжди можна передба-
чити, до яких результатів він приведе і чи приведе взагалі. Тому 
вкрай важлива терпимість до проектів, що зазнали «об'єктивної 
невдачі», тобто невдачі не з вини розробників, а в зв'язку з об'єк-
тивними причинами. Передові корпорації починають усе більше 
усвідомлювати цю закономірність. Так, коли корпорація «Джене-
рал електрик» через несподівану зміну ринкової кон'юнктури бу-
ла змушена згорнути 20-мільйонний проект, його керівника не  
понизили на посаді, а навпаки, перевели на більш високу посаду і 
преміювали у великих розмірах. Усі 70 співробітників проекту 
були нагороджені. Таким чином, ініціатива усе більше стає «не 
караною», а її відсутність, навпаки, сприймається як значний 
«мінус» у професійній діяльності [див. 20, с.56,57]. 

Причому слід враховувати, що навіть негативний результат 
в інноваційному процесі може мати користь, оскільки він дозво-
ляє в багатьох випадках у подальшому завчасно виокремлювати 
безперспективні ідеї та відмовлятися від них. Під час робіт, що 
закінчилися "провалом", формується команда дослідників і мене-
джерів, загартована не тільки спільними перемогами, але й спіль-
ними поразками. З такої команди, як правило, йдуть люди, не 
здатні до довготривалої, напруженої роботи заради досягнення 
позитивного результату, а залишаються справжні "борці". Це 
значною мірою підвищує життєздатність команди, психологічно 
"цементує" її колектив. Суттєво підвищується вірогідність того, 
що така "загартована невдачею" команда отримає вагомі резуль-
тати в подальшому.  

Розширення свободи в діяльності та інформаційного обміну 
між  інноваторами, заохочення експериментаторства у сполучен-
ні з терпимістю до "об’єктивних невдач" створюють значно ши-
рші можливості для реалізації творчого потенціалу інноваторів, 
використання його як одного з конкурентних ресурсів фірми. З 
одного боку, інноватору створюються фінансові, матеріально-
технічні та інформаційні можливості для розробки і реалізації йо-
го ідей, причому безініціативність і відсутність ідей розглядають-
ся як недолік у діяльності співробітника. З іншого – в компанії 
формується середовище, в якому інноватор не боїться взяти ініці-
ативу на себе і навіть допустити помилку, якщо вона  виникла з 
об’єктивних причин. Тобто інноваційна політика передових кор-
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порацій одночасно спрямована на стимулювання творчої ініціа-
тиви і максимальне подолання (наскільки це можливо для збере-
ження ефективного управління корпорацією) бар’єрів для розви-
тку і реалізації такої ініціативи. 

 

Реорганізація управління НДДКР 
на підприємствах України 

Вирішення проблеми активізації інноваційної діяльності в 
промисловості, перш за все, вбачається у формуванні в сфері 
крупного промислового капіталу великих науково-інноваційних 
структур з "м’якими" адміністративно-децентралізованими сис-
темами управління інноваційною діяльністю (далі – ВІСАДУ). 

Основні підходи до управління ВІСАДУ в загальних рисах 
реалізуються через принцип регульованої приватної ініціативи 
інноватора, який уже розглядається не як малозначущий елемент 
великого науково-дослідного або виробничо-інноваційного меха-
нізму, а як головна цінність підприємства (й суспільства, в якому 
він проживає), автор і основний власник свого інтелектуального 
продукту. Тому підпорядкування інтересів інноватора інтересам 
великої науково-інноваційної структури має замінитися розвит-
ком регульованої приватної ініціативи інноватора, узгодженої з 
інтересами науково-дослідного механізму. 

Принцип регульованої приватної ініціативи інноватора 
означає надання йому у межах великої науково-інноваційної 
структури трьох прав [21, с.65]: 

1) у будь-який момент на власний розсуд висувати і незале-
жно реєструвати інноваційні пропозиції та на їх основі ініціювати 
розробку науково-дослідних, інноваційних проектів і відстоюва-
ти їх переваги; 

2) бути співвласником об’єктів інтелектуальної власності, 
створених його працею в процесі виконання науково-дослідних 
та інноваційних проектів, на основі організаційно-економічних 
механізмів спільного сумісного і спільного часткового володіння  
з передачею права користування; 
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3) залучати для реалізації науково-дослідних та інновацій-
них проектів ресурси як зі свого підрозділу, так і з інших підроз-
ділів компанії. 

На практиці це може бути здійснено через формування в се-
редині великих науково-інноваційних структур внутрішнього ри-
нку ресурсів. Будь-який інноватор може висунути і незалежно за-
реєструвати ідею та ініціювати на її основі розробку і впрова-
дження науково-дослідного (інноваційного) проекту, поставивши 
питання про його фінансування за рахунок цих ресурсів. Керів-
ництво структури зацікавлене відібрати найперспективніші в на-
уковому і комерційному плані ідеї та проекти, оскільки від успіху 
їх реалізації залежить добробут не тільки конкретних розробни-
ків, а й науково-інноваційної структури та підприємства в цілому. 
Тобто, по суті, в середині науково-інноваційних структур фор-
муються внутрішні ринки венчурного капіталу і внутрішні ринки 
грантів, а також система внутрішнього контрактування. 

Якщо інноватор не одержав фінансування під свій проект 
(ідею) у підрозділі, де він працює, то він має право звернутися до 
керівництва інших підрозділів своєї фірми. У разі успіху він мо-
же: 

– здійснювати проект на базі свого підрозділу, але за раху-
нок зовнішніх джерел фінансування; 

– перейти в той підрозділ, де йому надали фінансування. 
Пропонована система має важелі протидії суб’єктивізму і 

проштовхуванню ідей та проектів "своїх" людей, оскільки вона 
містить вбудований механізм природного відбору найперспекти-
вніших ідей, що формується внаслідок конкурентної боротьби. 

Хоча зазначимо, що певні прояви суб’єктивізму (особливо 
на початкових етапах впровадження системи) можуть виникнути, 
проте вони швидко зникатимуть під тиском необхідності забез-
печувати високу конкурентоспроможність виробництва. Припус-
тимо, для прикладу, що керівництво підприємства (підрозділу) 
проштовхнуло для розробки і впровадження неконкурентоспро-
можну ідею "своєї" людини. Це неминуче в тактичній чи серед-
ньостроковій перспективі в кращому випадку призведе до втрати 
конкурентних позицій підприємства. Якщо ж ідея неконкуренто-
спроможна і ще й носить системоутворюючий характер, то її за-
стосування – прямий шлях до банкрутства. Як тільки в результаті 
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застосування неконкурентоспроможних ідей "своїх" людей втра-
тить ринкові переваги або збанкрутує декілька підприємств, у ке-
рівництва решти підприємств зникне бажання проштовхнути не-
раціональні ідеї. 

Додатковим аргументом для уникнення суб’єктивізму є той, 
що будь-яку конкурентоспроможну ідею, не впроваджену на під-
приємстві, рано чи пізно перехоплять конкуренти. Причому чим 
більша економічна цінність ідеї, тим менші строки її впрова-
дження у конкурентів. Будь-яке використання раціональної ідеї у 
конкурентів і не використання її на підприємстві, де вона почат-
ково могла б бути впроваджена, автоматично призводить до по-
слаблення або втрати ринкових позицій вказаного підприємства. 

Науково-інноваційні структури повинні не тільки створюва-
ти можливості для виникнення і реалізації приватної ініціативи 
інноваторів, а й всіляко активізувати і стимулювати її. Адже чим 
вищий рівень приватної ініціативи, тим більшою буде сукупність 
ідей і проектів, з яких можна робити вибір і відповідно (за інших 
рівних умов) – тим більша ймовірність того, що відібрані ідеї і 
проекти виявляться ефективнішими порівняно з тими, які були б 
відібрані з меншої за обсягом сукупності. 

Підкреслимо, що в даному разі приватна ініціатива іннова-
тора є регульованою. Потреба в регулюванні диктується тим, що 
між інтересами науково-інноваційної структури і конкретного ін-
новатора можуть бути істотні протиріччя, і основне завдання та-
кого регулювання – по можливості гнучко і несуперечливо поєд-
нати їх. Причому цю ініціативу можна регулювати або директив-
но (наприклад, керівництво припиняє фінансування проектів, які 
мають тільки опосередковане відношення до напрямів дослі-
джень, очолюваної ним структури), або індикативно (коли пріо-
ритетною для фінансування визнається розробка з конкретного 
напряму). 

Тобто, принцип регульованої приватної ініціативи інновато-
ра спрямований на надання кожному інноватору в межах крупної 
науково-інноваційної структури максимально можливої свободи і 
приблизно рівних умов для реалізації інноваційної ініціативи 
(при безперечному врахуванні інтересів структури, де він пра-
цює). Впровадження цього принципу дозволяє створити на під-
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приємстві інтенсивний потік ідей та інновацій і використовувати 
його як конкурентний ресурс. 

Реалізація вказаного принципу надасть можливість суттєво 
активізувати інноваційний процес в середині крупних науково-
інноваційних структур, оскільки це дозволить несуперечливо за-
довольнити основні інтереси інноватора в галузі здійснення інно-
ваційної діяльності, зокрема: 

– бути визнаним автором (співавтором) своєї інновації та 
об’єктів інтелектуальної власності, що на ній базуються, і за ра-
хунок цього задовольняти потребу у підвищенні свого особистого 
соціального статусу; 

– отримати дохід від використання інновації, автором (спів-
автором) якої він є, та об’єктів інтелектуальної власності, що на 
ній базуються, відповідно до їх економічної цінності і результатів 
господарського використання [22, с.62]. 

Чим більше інноватор створив інновацій і об’єктів інтелек-
туальної власності, тим вищий його соціальний статус і тим ви-
щий дохід він отримує від їх використання. Це стимулює іннова-
тора створювати якомога більшу кількість інновацій в одиницю 
часу і є основою підвищення інноваційної активності. 

Поряд з викладеним вище необхідно констатувати, що за-
стосування принципу регульованої приватної ініціативи іннова-
тора та створення ВІСАДУ можливе лише в науково-інноваційній 
сфері великих підприємств (заводській науці). Застосування вка-
заних підходів і структур у фундаментальній науці, яка безпосе-
редньо не пов’язана з виробництвом, неможливо з двох причин: 

по-перше, це призведе до розпорошення обмежених бюдже-
тних коштів і неможливості їх концентрації на найбільш важли-
вих пріоритетних напрямах, що закладають підвалини нових тех-
нологічних укладів; 

по-друге, через відсутність об’єктивних критеріїв, які б до-
зволили чітко вимірювати результати та ефективність фундамен-
тальних досліджень, цінність яких може стати очевидною лише 
через певний період (роки і навіть десятиліття), тоді як результа-
тивність заводської науки вимірюється точно і проявляється у 
конкретному ефекті від впроваджених наукових розробок. 

Поряд із функціонуванням на більшості українських проми-
слових підприємств неефективних жорстких адміністративно-
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централізованих систем управління інноваційною діяльністю, на 
окремих підприємствах успішно впроваджені і використовуються 
адміністративно-децентралізовані механізми. Цікавим у цьому 
відношенні є досвід ВАТ "Концерн"Стірол", на якому створена 
система гуртків якості. Вона являє собою цілісну систему, яка дає 
можливість найбільшою мірою реалізувати творчий потенціал 
співробітників. Вже на початку 1999 р. в концерні діяло 312 гурт-
ків якості, які об’єднували  близько чотирьох тисяч робітників 
концерну. В 1997-1999 рр. гуртками було подано понад 12 тис. 
пропозицій, спрямованих на покращення різних аспектів діяльно-
сті концерну. Сумарний фактичний дохід, отриманий від викори-
стання пропозицій становив понад 25 млн грн. Тільки за один 
1998 р. продуктивність праці в цілому по концерну зросла на 
180%. 

Важливо відзначити, що концерн "Стірол" пішов ще далі. 
Для підсилення стимулювання інноваційної активності між гурт-
ками якості та творчими групами структурних підрозділів було 
організовано змагання. Умови змагання містять методику підве-
дення підсумків і визначення переможців та передбачають вико-
ристання матеріального та морального стимулювання. Діяльність 
гуртків якості та творчих груп оцінюється на основі таких показ-
ників, як творча активність, ефективність поданих ідей, показники 
виробничої діяльності структурних підрозділів концерну. Щоква-
ртально за результатами підведення підсумків діяльності гуртків 
якості та творчих груп визначаються переможці змагання [23, 
с.42-43; 24, с.153-154]. 

Є й інші цікаві приклади застосування нових організаційно-
економічних механізмів розробки і впровадження інновацій, 
спрямованих на інтеграцію науки та виробництва і максимальне 
використання творчого потенціалу співробітників. 

За даними Української академії аграрних наук (УААН) та 
концерну "Віадук" в УААН створюється система інноваційного 
провайдінгу (впровадження), спрямована на інтеграцію наукових 
установ УААН та виробників із метою найскорішого впрова-
дження наукових розробок у практику та їх комерціалізацію. Аг-
регований організаційний механізм інноваційного провайдінгу 
включає такі основні етапи: 

– здійснення наукової розробки; 
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– формування на основі наукової розробки об’єкту інтелек-
туальної власності; 

– підготовка на основі розробки інноваційного проекту; 
– залучення до реалізації інноваційного проекту спеціальної 

установи – інноваційного провайдера, який здійснює весь ком-
плекс заходів із реалізації і супроводження інноваційного проек-
ту.  

Першим у системі агропромислового комплексу інновацій-
ним провайдером став концерн "Віадук", який розробляє і впро-
ваджує моделі комерціалізації і капіталізації наукових розробок і 
створених на їх основі об’єктів інтелектуальної власності, а та-
кож моделі розробки та супроводження інноваційних проектів. 
Концерн "Віадук", як інноваційний провайдер, об’єднує в єдину 
корпоративну систему наукові, виробничі і комерційні структури, 
що здійснюють розробку та реалізацію інноваційних проектів, їх 
всебічне забезпечення і супровід. У концерні сформована модель 
інноваційно-технологічного центру, тобто по суті науково-
виробничої корпорації, яка передбачає формування структур із 
залученням підприємницького і наукового потенціалу для веден-
ня ефективного  великотоварного агропромислового виробництва 
на основі наукомістких технологій. Зараз у системі концерну  "Ві-
адук" формується 10 таких центрів, діяльність яких поширюва-
тиметься на 16 областей України [25]. 

За даними Закарпатської обласної державної адміністрації, в 
області здійснюються заходи щодо побудови Електронного ката-
логу науково-технічної і економічної інформації стосовно 
об’єктів інтелектуальної власності, конкурентоспроможної висо-
котехнологічної продукції промислового та агропромислового 
комплексу Закарпатської області. Даний каталог дозволить інтег-
рувати зусилля наукового і комерційного секторів на обласному 
рівні, суттєво прискорити використання творчого потенціалу 
співробітників підприємств. Фактично вперше в Україні створю-
ється аналітична служба з відповідним забезпеченням, яка зможе 
оперативно надавати інформацію щодо поточного попиту і про-
позиції на вітчизняну високотехнологічну продукцію для юриди-
чних і фізичних осіб [26]. 

В останні роки в Україні з’явилися організаційно-
економічні механізми використання творчого потенціалу іннова-

 207



Розділ 3. Активізація інноваційної діяльності промислових підприємств 

торів через співпрацю з консалтинговими та комерційними фір-
мами, які функціонують в галузі інноваційної діяльності і, зокре-
ма, в галузі використання творчих наробок інноваторів. Одна з 
них – закрите акціонерне товариство "Енергетичний консалтінг" 
("Енеко"). Ця фірма займається інноваційною, виробничою та 
консультаційною діяльністю. З липня 2002 р. діяльність колекти-
ву компанії спрямована на пошук і впровадження винаходів та 
ноу-хау, розроблених в Україні. Вона здійснює підтримку вче-
них, винахідників і раціоналізаторів України шляхом сприяння 
впровадженню їх розробок, надання методичної допомоги на 
етапах розробки, патентування і впровадження. 

Вказана фірма співпрацює з авторами винаходів і власника-
ми патентів по таких проблемах, які відповідають головним на-
прямам її діяльності, зокрема, в галузі : 

– розробки ультразвукового устаткування, інструментів і 
технологій;  

– розробки теплоізоляційних матеріалів;  
– приладобудування; 
– проектування двигунів внутрішнього згоряння; 
– проектування устаткування для електронних охоронних 

систем;  
– розробки і виробництва генераторів, передбачених для ро-

боти з ультразвуковими перетворювачами [27]. 
Цікавим є приклад інноваційної діяльності у науково-

виробничому товаристві з обмеженою відповідальністю "Екомед" 
(далі – НВ ТОВ "Екомед")1. 

Інноваційний продукт товариства базується на теоретичних 
розробках В.С. Пилипчука, генерального директора цього під-
приємства, який ще в середині 1980-х рр. запропонував нові 
принципові підходи до розробки та виготовлення фітопрепаратів, 
однак вони не були своєчасно сприйняті більшістю фахівців. 
Лише в 1994 р., коли вперше було отримано експериментальне 
підтвердження можливості реалізації запропонованих принципів 
на практиці, цілий ряд провідних українських учених зацікавився 
цими розробками. 

                                                 
1 Інформація про діяльність НВ ТОВ “Екомед” була отримана авторами в проце-

сі обстеження цього підприємства 
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Крім використання нових теоретичних розробок своїх фахі-
вців в НВ ТОВ "Екомед" також застосовується технологія органі-
зації науково-інноваційної діяльності на основі внутрішніх вен-
чурів, яка дозволяє максимально задіяти та прискорити викорис-
тання творчого потенціалу співробітників і досягти значних інно-
ваційних результатів. Тільки за період 1994-2003 рр. було розро-
блено, зареєстровано і почато серійний випуск 21 лікувально-
профілактичного засобу нового покоління. Всі ці засоби розроб-
лені спеціалістами НВ ТОВ "Екомед" і випускаються лише на 
власному виробництві під авторським наглядом. У 1994-2003 рр. 
наукові дослідження фірми проводились у кооперації з більше 
ніж 40 науковими лабораторіями або відділами із 16 провідних 
науково-дослідних інститутів України. 

Перевагами лікувально-профілактичних засобів НВ ТОВ 
"Екомед", яких вдалося досягти завдяки застосуванню новітніх 
розробок та ефективній організації інноваційної діяльності на 
підприємстві, стали такі якісні характеристики продукції: 

– абсолютна не токсичність і в більшості випадків відсут-
ність звикання при необхідності тривалого застосування; 

– при лікуванні хронічних захворювань, де є необхідність 
тривалої медикаментозної терапії – вищий лікувальний ефект та 
більша цінова доступність. 

Прикладом високої дієвості організаційно-економічного ме-
ханізму створення фармацевтичних інновацій в НВ ТОВ "Еко-
мед" є розробка лікувально-профілактичного засобу "Джерело", 
висока ефективність якого була засвідчена у 2004 р. на VII інтер-
національному конгресі по медикаментозній терапії ВІЛ-інфекції 
(Глазго, Велика Британія). Із 327 доповідей на конгресі 326 було 
присвячено антиретровірусній терапії і тільки одна – імунотера-
пії. Саме ця доповідь стосувалася використання імуномодулюю-
чого препарату "Джерело". Дослідження проводились на базі Лу-
ганського центру СНІДу і вразили провідних світових фахівців у 
даній галузі. Було експериментально доведено, що застосування 
зазначеного препарату для лікування ВІЛ-інфекцій дозволяє до-
сягти таких ефектів: 

– збільшення кількості загальних лімфоцитів, СD-4 клітин і 
рівня гемоглобіну; 

– зниження ризику прогресії ВІЛ-інфекції у СНІД; 
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– зниження частоти виникнення інфекцій; 
– стимуляції загоєння трофічних виразок, переламів. 
Інноваційний препарат "Джерело"  має перелічені вище пе-

реваги продукції НВ ТОВ "Екомед", зокрема він не токсичний і 
значно дешевший  за препарати антиретровірусної терапії, які, за-
звичай, застосовуються для лікування ВІЛ-інфекції. При цьому 
застосування імуномодулятора "Джерело" дало значно кращі клі-
нічні результати, ніж  застосування препаратів  антиретровірусної 
терапії, що незаперечно було визнано учасниками конгресу.  

Досвід НВ ТОВ "Екомед" переконливо підтвердив, що ви-
користання новітніх наукових розробок у сполучені з технологі-
ями організації інноваційної діяльності, що максимально викори-
стовують творчий потенціал співробітників, дозволило підприєм-
ству значно посилити свої конкурентні позиції на фармацевтич-
ному ринку та досягти високих кінцевих результатів у своїй дія-
льності.

3.4. Інфраструктурне забезпечення 
інноваційної діяльності 

Зміст інноваційної інфраструктури 

Інноваційна інфраструктура є інституціональним полем, в 
якому зароджуються, матеріалізуються і через комерційне вико-
ристання набувають ознак інноваційного продукту науково-
технічні ідеї. 

Законом України "Про інноваційну діяльність" інноваційна 
інфраструктура визначається як "сукупність підприємств, органі-
зацій, установ, їх об’єднань, асоціацій будь-якої форми власності, 
що надають послуги із забезпечення інноваційної діяльності (фі-
нансові, консалтингові, маркетингові, інформаційно-
комунікативні, кредитні, освітні тощо)" [28]. 

Оскільки розшифровка послуг у цьому визначенні не є ви-
черпною, тому залишається питання, що ж зрештою вважати ін-
новаційною інфраструктурою. Тобто, де основні базисні об’єкти 
інноваційної діяльності, а де власне інфраструктура. 
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Відповідно до промислового виробництва такий поділ мож-
на більш-менш впевнено провести, виділяючи, з одного боку, ос-
новні технологічні процеси і підприємства, на яких вони викори-
стовуються, а з іншого - служби, системи, спорудження, що за-
безпечують виробничий процес. В інноваційній діяльності таке 
розмежування проглядається не настільки явно. 

Звернути на це увагу спонукає те, що у згаданому вище за-
коні інноваційне підприємство визначено, як "підприємство 
(об’єднання підприємств), що розробляє, виробляє і реалізує ін-
новаційні продукти і (або) продукцію чи послуги, обсяг яких у 
грошовому вимірі перевищує 70 відсотків його загального обсягу 
продукції і (або) послуг". Не вдаючись до дискусії, наскільки змі-
стовним і виправданим є використання словосполучення "іннова-
ційне підприємство", виходячи з етимології слова "інновації" як 
нововведення, більш важливим є те, наскільки виправданим мо-
жна вважати віднесення до інноваційних підприємств, як це ро-
биться в законі, інноваційних центрів, технопарків, технополісів, 
інноваційних бізнес-інкубаторів, та ще й за критерієм обсягу ін-
новаційної продукції. 

Спробуємо подивитися на цю проблему дещо з іншого боку. 
Інноваційна діяльність починається з ідеї, автором чи носієм якої 
є інноватор як особистість, або колектив інноваторів - однодум-
ців, які поступово "розкручують" цю ідею, вдосконалюючи і до-
водячи її до завершеності у вигляді інноваційного продукту, що 
набуває суспільного визначення в процесі комерційного викорис-
тання. 

У промисловому виробництві технологічний процес органі-
зує власник підприємства, або призначена ним людина – викону-
ючий директор, менеджер. Вони створюють робочі місця, най-
мають персонал для виконання виробничих операцій. Тобто в 
умовах індустріального виробництва робітники виконують свої 
функції суворо в межах виробничого процесу і технологічного 
регламенту, що їх задає підприємець. Ці функції досить прості, їм 
легко навчитися, тому склад виконавців не обов’язково має бути 
постійним. 

В інноваційному процесі основна увага зосереджується на 
створенні поки що не існуючого інноваційного продукту. Для 
цього формується команда фахівців – інноваторів, де кожний ро-
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бітник окрім професійної підготовки володіє особливими індиві-
дуальними якостями, що роблять його практично незамінним. 
Склад такої команди може мінятися, проте лише частково - при 
переході до розробки іншого інноваційного продукту. 

Тобто основу інноваційної діяльності, її базисну субстанцію 
становить творча інтелектуальна праця інноваторів та їх колекти-
вів, яка реалізується завдяки творчим здібностям, кваліфікації і 
духовній харизмі особистості. Все інше – інфраструктура, що 
створює необхідні матеріально-технічні, ресурсні і загальносис-
темні умови для ефективної інноваційної діяльності. 

Можуть бути інноваційні підприємства, що одночасно "роз-
робляють, виробляють і реалізують інноваційні продукти (проду-
кцію), як це визначено в законі, але можуть бути і такі, що лише 
розробляють, або виробляють чи впроваджують її, як це відбува-
ється в разі трансферу технологій, придбання авторських прав чи 
ліцензій на виготовлення інноваційної продукції. 

Такі утворення як технопарк, технополіс, інноваційний 
центр, інноваційний бізнес-інкубатор являють собою, передусім, 
організаційно-господарські структури, основною, а точніше, пер-
винною місією яких є не стільки виробнича функція щодо обсягів 
інноваційної продукції, хоча це дуже важливо, а створення спри-
ятливих умов для розвитку і підвищення ефективності інновацій-
ної діяльності. На наш погляд, зневага саме до цієї функції стає 
значною мірою на заваді як утворення, так і ефективного функці-
онування цих структур.  

Світова практика налічує розгалужену систему таких науко-
во-технологічних структур, що містять наукові установи, вузи, 
підприємства, фірми, інформаційно-виставкові комплекси та 
служби сервісу, які разом прискорюють процес виникнення, вті-
лення і поширення нових видів продукції, технологій, виробни-
чих процесів, ідей і методів роботи. Спільним в їх організації є те, 
що всі вони являють собою локальні науково-технологічні ком-
плекси, що функціонують на основі комерційного використання 
нововведень. Термінологічне розмаїття в назвах пов’язано як з їх 
функціональними особливостями щодо забезпечення інновацій-
ної діяльності, так і з національною схильністю до використання 
тих чи інших організаційних структур.  
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Незважаючи на досить широкий перелік публікацій у вітчи-
зняній літературі з проблем інноваційної політики, в них майже 
не зустрінеш науково-методичних рекомендацій з обґрунтуван-
ням найбільш ефективних у наших умовах організаційних струк-
тур інноваційного типу. Це пов’язано, з одного боку, з недостат-
нім власним досвідом щодо розвитку і функціонування подібних 
структур в України, а з іншого - обмеженими можливостями що-
до безпосереднього запозичення досвіду високорозвинених країн, 
які мають більш сприятливі умови для економічного розвитку і 
формування інноваційної інфраструктури. 

Кожна країна вирішує це завдання на власний розсуд з ура-
хуванням конкретних економічних і соціальних умов, особливос-
тей і потреб національної економіки, а головне, виходячи з існу-
ючих можливостей щодо людських, матеріальних, фінансових 
ресурсів і накопиченого інноваційного потенціалу. Головне за-
вдання полягає в тім, щоб вибрати і використати найбільш ефек-
тивні в конкретних умовах організаційні форми інфраструктур-
ного забезпечення інноваційної діяльності. 

Спираючись на теоретичні основи розвитку інноваційних 
процесів, які в сучасній науці визначаються як "інноватика"1, а 
також виходячи із світового і вітчизняного досвіду інноваційної 
діяльності, доцільно надати власне бачення складу та класифіка-
ції інноваційної інфраструктури, виходячи з функцій які вона ви-
конує на тих чи інших етапах інноваційного процесу (табл. 3.11). 

Відомо, що переваги технопарків і технополісів реалізують-
ся за рахунок територіальної організації та функціонального по-
єднання наукового потенціалу (науково-дослідні установи, вузи), 
матеріально-технічної бази (підприємств, фірм, проектно-
конструкторських організацій, дослідних полігонів, будинків, 
споруд), інформаційно-комунікаційних структур (наукових фон-
дів, бібліотек, баз даних, комп’ютерних мереж, патентних бюро, 
виставкових комплексів і рекламних агентств), служб сервісу, 
комерціалізації і фінансового забезпечення та іншої інфраструк-
тури, яка сприяє швидкі комерціалізації нових ідей та диверсифі-
кації нововведень. 

                                                 
1 Інноватика – галузь науки, що вивчає закономірності розвитку інноваційних 

процесів [31]. 
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Таблиця  3 .11  
Склад та класифікація інноваційної інфраструктури 

Призначення Вид Організаційна форма 
Матеріально-
технічне забез-
печення іннова-
ційної діяльнос-
ті 

Організаційно-
господарська  
інфраструктура 

Технопарки; 
Технополіси; 
Бізнес-інкубатори; 
Наукогради; 
Окремі інноваційні 
підприємства; 
Фірми і центри з надання 
інфраструктурних послуг 

 Дослідно-
експеримента-
льна інфрастру-
ктура 

Наукові парки, центри, інсти-
тути, лабораторії; 
Технологічні центри; 
Науково-технологічні центри; 
Дослідно-експериментальні 
полігони, центри, лабораторії, 
дільниці 

 Проектно-
конструкторсь-
ка інфраструк-
тура 

Проектні інститути, фірми; 
Проектно-конструкторські фі-
рми, бюро, лабораторії,  
дільниці 

Ресурсне забез-
печення іннова-
ційної діяльнос-
ті 

Фінансово-
економічна  
інфраструктура 

Спеціалізовані державні 
або комунальні інноваційні 
небанківські фінансово-
кредитні установи; 
Фонди, фірми, банки  
венчурного інвестування 

 Інформаційно- 
комунікаційна 

Глобальні інформаційні 
мережі; 
Інтернет; 
Науково-технічні фонди; 
Наукові бібліотеки; 
Інформаційні бази даних; 
Депозитарна система 

 Кадрова  
інфраструктура 

Заклади вищої і середньої 
освіти з підготовки фахівців 
відповідного профілю знань; 
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Призначення Вид Організаційна форма 
Центри, школи, училища 
зі спеціальної професійної 
підготовки; 
Центри та учбові заклади з 
підготовки та перепідготовка 
фахівців у сфері інноваційної 
діяльності 

Загальносисте-
мне забезпечен-
ня інноваційної 
діяльності 

Нормативно-
правова  
інфраструктура 

Закони України стосовно 
інноваційної діяльності; 
Податкове законодавство щодо 
інноваційних підприємств; 
Система митного регулювання 
експертно-імпортних відносин 
у сфері інноваційної діяльності;
Державні та місцеві нормативні 
акти щодо функціонування 
інноваційних підприємств; 
Юридичні і консалтингові 
фірми 

 Експертно-
сертифікаційна 
та патентна  
інфраструктура 

Патентні відомства; 
Державні і приватні компанії, 
фірми, лабораторії і установи з 
правами, проведення експерти-
зи та реєстрації інноваційних 
проектів, а також сертифікації 
інноваційної продукції 

 Комерційно-
комунікаційна 
інфраструктура 

Торгові мережі; 
Виставкові комплекси; 
Фірми маркетингової підтримки;
Рекламні агентства і фірми; 
Транспортна система; 
Сервісні центри з надання 
послуг з освоєння, використан-
ня, обслуговування інновацій-
ної продукції 
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Виходячи з виробничої функції технопарків і технополісів їх 
можна вважати інноваційними підприємствами (об’єднаннями 
підприємства), як це і робить Закон України "Про інноваційну ді-
яльність". Але за управлінського, або інституціонального функці-
єю щодо створення сприятливих умов і надання послуг із забез-
печення інноваційної діяльності вони тяжіють до інноваційної 
інфраструктури. Щодо інноваційних бізнес-інкубаторів, наукових 
і науково-технологічних центрів вони також стають інноваційни-
ми підприємствами через особливості виробничих відносин, які 
виникають у процесі поєднання виробничих та інфраструктурних 
функцій. 

Загальновідомим можна вважати той факт, як уже зверта-
лась увага, що інноваційна діяльність тяжіє до індивідуальності. 
Інноватор – це особистість, яка має здібності бачити проблему не 
так як всі, а по-іншому, і до того ж намагається знаходити нові, 
більш оригінальні, шляхи і заходи її розв’язання. Одна з причин 
їх індивідуалізму складається з того, що інноваційна діяльність 
починається з ідеї, яку інноватор виплекав у процесі свого твор-
чого пошуку. Саме тому найбільш ефективно їх інноваційні здіб-
ності проявляються у вільному, відкритому і добровільному 
об’єднанні людей, тобто в організаційних структурах малого ти-
пу, де замість владної ієрархії існує принцип врахування і реалі-
зації інтересів кожного з членів інноваційного колективу. 

Інноваційні структури такого типу створюються і працюють 
переважно в галузях високих технологій, коли виникає потреба у 
розв’язанні складних, спеціальних і нетрадиційних наукових і 
технологічних проблем. Але їх інноваційна діяльність окрім інте-
лектуального забезпечення, тобто "мозгової атаки", потребує сут-
тєвої організаційної, фінансової, матеріально-технічної та норма-
тивно-правової підтримки.  

Досвід розвинених країн засвідчує, що тут ефективні такі 
інноваційні структури, як бізнес-інкубатори, наукові і науково-
технологічні центри, які спеціалізуються на створенні сприятли-
вих умов для діяльності малих інноваційних підприємств, що ре-
алізують оригінальні науково-технічні ідеї. За сукупністю вони 
також виконують виробничу функцію, тобто створюють і реалі-
зують інноваційний продукт. Але їх головне призначення – спри-
яння малим інноваційним підприємствам через надання їм у тим-
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часове користування виробничих площ, матеріально-технічної 
бази, інформаційних мереж, забезпечення дослідними приборами 
і устаткуванням і надання консультативної допомоги з широкого 
кола науково-технологічних, економічних і правових питань. 

Незважаючи на деякі розбіжності у складі розглянутих 
структур, всі вони мають спільні риси, з одного боку, як іннова-
ційні підприємства, а з іншого - як інфраструктурні утворення, 
які забезпечують необхідні умови для виникнення ідей, розробки 
та впровадження у промисловість та інші галузі економіки нових 
технологій, видів продукції і послуг. 

Таким чином, розв’язуючи проблему інфраструктурного за-
безпечення інноваційної діяльності, слід дотримуватися більш 
широкого погляду на функції таких організаційно-господарських 
структур як технопарки, технополіси, інноваційні бізнес-
інкубатори. При формуванні законодавчого поля і нормативно-
правової бази утворення і функціонування цих структур мають 
братися до уваги не лише їх виробничі функції щодо розроблен-
ня, вироблення і реалізації інноваційної продукції, а й враховува-
тися їх інфраструктурні послуги із забезпечення інноваційної дія-
льності. 

Розглянуті вище утворення становлять так би мовити, орга-
нізаційно-господарську інфраструктуру інноваційної діяльності. 
Але можуть існувати підприємства, організації, установи, які за-
безпечують інноваційну діяльність виконуючи на замовлення ін-
новаційних підприємств окремі специфічні роботи дослідно-
експериментального і проектно-конструкторського характеру. 
Вони можуть існувати як окремо у вигляді інститутів, лаборато-
рій, проектно-конструкторських фірм і бюро, експериментальних 
дільниць, дослідних полігонів тощо, надаючи інноваційним під-
приємствам послуги відповідного профілю, так і входячи до 
складу таких організаційно-господарських комплексів, як техно-
парк, технополіси, бізнес-інкубатор. Але незалежно від форми іс-
нування (окремо чи в складі) за функціональною ознакою їх слід 
віднести до інфраструктури, яка за призначенням разом з органі-
заційно-господарською інфраструктурою забезпечує матеріально-
технічні умови інноваційної діяльності. 

Наступний, дуже важливий сектор інноваційної інфраструк-
тури – надання послуг із ресурсного забезпечення. Інколи під ре-
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сурсною складовою інноваційної діяльності вбачають лише фі-
нансове забезпечення. Так, це досить вагомий чинник підвищен-
ня інноваційної активності, який останні роки має тенденцію до 
зростання. Якщо у 2000 р. загальний обсяг витрат за напрямами 
інноваційної діяльності дорівнював 1757,1 млн грн, то в наступні 
роки він мав такі значення: 2001 р. – 1971,4 млн грн, 2002 р. – 
3018,3 млн грн, 2003 р. – 3059,8 млн грн, 2004 р. – 4534,6 млн грн 
[див. 3]. Фінансування інноваційної діяльності здійснюється як 
безпосередньо підприємствами промисловості за рахунок влас-
них коштів, частка яких у 2004 р. становила 77,3 % загального 
обсягу фінансування, так і через державні і місцеві бюджети, але 
їх частка дуже мала і не перевищувала 1,5 %. Інші джерела фі-
нансових ресурсів – позабюджетні фонди, вітчизняні інвестори, 
іноземні інвестори, банківські кредити та інші – знаходяться в 
межах 20-25 %, серед яких основну частку становлять кредити 
банків: 2001 р. – 6%; 2002 р. – 12,6%; 2003 р. – 18,0%; 2004 р. – 
17,8%. 

Організаційними формами фінансового забезпечення інно-
ваційної діяльності відповідно до світової і вітчизняної практики 
можуть бути спеціалізовані небанківські фінансово-кредитні 
установи, а також фонди, фірми, банки венчурного інвестування. 

Досить важливу ресурсну послугу надає інфраструктура з 
інформаційного забезпечення, яка є "очими і вухами" інновато-
рів. Використання цього ресурсу здійснюється через глобальні 
інформаційні мережі (Інтернет, науково-технічні фонди, наукові 
бібліотеки, інформаційні бази даних, депозитарні системи). 

Інноваційна діяльність – це творча діяльність, її рушійною 
силою виступає людський капітал та його інтелектуальна складо-
ва. Перетворюючись у нематеріальний актив, носіями якого є 
кваліфіковані фахівці відповідного профілю знань, цей капітал є 
основою економіки знань, яку можна охарактеризувати як систе-
мну організацію виробничих відносин із приводу створення, 
утримання, накопичення і продуктивного використання досяг-
нень науково-технічного прогресу. 

За визначенням В.Коновалова, зростання економіки забез-
печує "вільний мозок" [див. 29]. Творче поєднання наукового 
знання, комерційної вигоди і розумної організації призводять до 
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технологічних проривів, які надають нові можливості для еконо-
мічного зростання. 

Таким чином неодмінною умовою інноваційної діяльності є 
кадрова інфраструктура. Її організаційні форми включають за-
клади вищої і середньої освіти з відповідного профілю знань, 
центри, школи і училища зі спеціальної професійної підготовки, 
центри та учбові заклади з підготовки і перепідготовки фахівців 
безпосередньо у сфері інноваційної діяльності. Кадрова інфра-
структура разом з фінансово-економічною, інформаційною і 
юридичною створює необхідні ресурсні умови забезпечення ін-
новаційної діяльності. 

Існує ще досить широке поле інфраструктурних послуг, які 
утворюють інституціональну основу інноваційної діяльності. Це 
інфраструктура загальносистемного забезпечення інноваційної 
діяльності. Сюди, перш за все, слід віднести нормативно-правові 
інституції у вигляді законів і нормативних актів, які визначають 
правові, економічні та організаційні засади здійснення інновацій-
ної діяльності в Україні, тобто формують загальний клімат функ-
ціонування інноваційної моделі розвитку економіки. Безпосеред-
ньо правову підтримку суб’єктам інноваційної діяльності можуть 
надавати як власні юридичні служби, так і спеціалізовані юриди-
чні і консалтингові фірми, спираючись на існуючу законодавчу 
базу. 

Особливістю інноваційної діяльності є те, що вона завжди 
передбачає створення нового продукту, а це, в свою чергу, вима-
гає проведення його реєстрації, сертифікації, визначення право-
вих відносин щодо інтелектуальної власності та її захищеності в 
процесі просування на ринок. Цей вид послуг забезпечується від-
повідними інфраструктурними установами, такими як патентні 
відомства, державні та приватні компанії, фірми і лабораторії, що 
мають право проведення експертиз і реєстрації інноваційних про-
ектів, сертифікації інноваційної продукції. 

Критерієм успішної інноваційної діяльності в кінцевому ви-
падку завжди стає частка інноваційної продукції, що потрапляє 
на ринок. В Україні, як відмічалось у попередніх параграфах, во-
на становить досить скромну величину (2003 р. – 5,6 %; 2004 р. – 
5,8 %) у загальному обсязі реалізованої промислової продукції. 
Збільшення ринкової пропозиції інноваційної продукції ставить 
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перед інноваційною інфраструктурою досить важливі завдання – 
комерціалізації результатів інноваційної діяльності, надання їм 
форми товару, забезпечення виходу на ринок і сприяння успішній 
реалізації, тобто впровадженню. 

Організаційно-господарські утворення комерційно-
комунікаційного характеру в системі інноваційної діяльності мо-
жуть включати торгові мережі, виставкові комплекси, фірми мар-
кетингової підтримки, рекламні агентства і фірми, транспортні 
підприємства і систему логістичного супроводження, сервісні 
центри і установи, що надають послуги з освоєння, використання 
і обслуговування інноваційної продукції. Проте не слід забувати, 
що ці структури мають обслуговувати не лише кінцевий етап ін-
новаційної діяльності. Проблема комерціалізації інтелектуально-
го продукту виникає ще на початковій стадії розроблення іннова-
ційної ідеї і значною мірою саме від її розв’язання на всіх етапах 
інноваційного процесу залежить чи перетвориться ця ідея в інно-
ваційний продукт. 

 
Досвід і завдання розвитку 

інноваційної інфраструктури 

В Україні ідея створення організаційно-господарських стру-
ктур, які б сприяли розробці та втіленню нововведень у життя, 
виникла ще за радянських часів. Першою формою таких утворень 
можна вважати науково-технічні центри, які з’явилися в Інституті 
електрозварювання ім. Є.О.Патона. Але їх програма, як і більшо-
сті науково-технічних проектів того часу, була розрахована на 
реалізацію планових масштабних проектів, що забезпечувалися 
майже необмеженими можливостями бюджетного фінансування.  

Перехід до ринку і особливо сучасний стан економіки Укра-
їни суттєво змінили умови комерціалізації інноваційних ідей. 
Пошук споживача, оперативність, ефективність, конкурентосп-
роможність, можливість фінансового забезпечення стали не-
від’ємними критеріями інноваційної діяльності та її інфраструк-
турної підтримки. Але нові механізми сприяння створенню і ко-
мерціалізації інноваційного продукту з’являються в Україні до-
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сить повільно і, на жаль, поки що не стали ознакою активного 
впровадження інноваційної моделі розвитку економіки. 

Технопарки України практично єдині на сьогодні ефективно 
діючі механізми, що забезпечують зв’язок науки з виробництвом 
і надають комплекс інфраструктурних послуг за рахунок спеціа-
льного режиму виконання інноваційних проектів. Проте їх кіль-
кість аж ніяк не відповідає умовам інноваційної стратегії розвит-
ку економіки. З восьми  зареєстрованих в Україні технопарків1 
реально працюють чотири, а дають віддачу лише два: Технопарк 
"Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона" (м. Київ) і техно-
парк "Інститут монокристалів" (м. Харків). Інші практично лише 
розпочинають роботу, або ведуть досить обмежену інноваційну 
діяльність [див. 30]. 

Для порівняння наведемо досить вразливий приклад щодо 
світових тенденцій розвитку наукових центрів (не зупиняючись 
на термінологічних розбіжностях між визначенням технопарків і 
наукових центрів). Процеси створення цих структур у різних кра-
їнах мали свої особливості. Але в цілому світова теорія і практика 
інноваційної діяльності розглядає наукові парки поряд з технопа-
рками, дослідницькими парками, інноваційними центрами і тех-
нополісами як зони з особливою інфраструктурою, які забезпе-
чують необхідні умови для створення і передачі нових технологій 
у промисловість, хоча кожен з них несе своє специфічне наван-
таження.  

Перші наукові парки виникли ще у 50-х рр. ХХ ст., але по-
мітним явищем у масштабах світової економіки вони стали лише 
у 70-80 рр. У середині 90-х рр. в усьому світі вже нараховувалося 
більш як 400 наукових парків. За даними опитування, приведено-
го міжнародною асоціацією наукових технопарків станом на лис-
топад 2002 р. з 94 опитаних наукових парків, 48 % було створено 
у 90-х рр., 18 % - вже за перші два роки нового століття [див. 31]. 
Тобто процес формування наукових парків у світі йшов високими 
темпами. 
                                                 

1 “Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техні-
ка” (1999, Київ), “Інститут електрозварювання ім.. Б.О.Патона” (1999, Київ), “Інститут 
монокристалів “ (1999, Харків), “Вуглемаш” (2001, Донецьк), “Інститут технічної теп-
лофізики” (2002, Київ), “Київська політехніка” (2002, Київ), “Інтелектуальні інформа-
ційні технології” (2002, Київ), “Укрінфотех” (2002, Київ). 
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Не можна не помітити, що процес стрімкого і майже повсю-
дного виникнення і поширення наукових парків (Північна Аме-
рика, Європа, Азія) припадає на 70-ті рр., коли більшість індуст-
ріально розвинених країн опинилися під впливом структурних і 
циклічних криз, зокрема енергетичної, а у масштабах світової 
економіки суттєво активізувалися інтеграційні процеси. 

Посилення конкурентної боротьби, стагнація виробництва в 
традиційних галузях промисловості, які майже вичерпали свій 
технологічний ресурс, загострення соціально-економічних про-
блем, особливо через зростання безробіття акцентували увагу 
підприємців на необхідності використання ресурсних можливос-
тей, що відкриває науково-технічний прогрес, або як тепер зага-
льно визнано, економіка знань. 

Суттєвий поштовх до розвитку наукових парків додало про-
тистояння двох політичних систем того часу, яке значною мірою 
йшло через змагання у науково-технічній і військовій сферах. 
Атомні, аерокосмічні, ракетні технології, мікроелектроніка, лазе-
рна і обчислювальна техніка, комп’ютеризація, системи зв’язку 
народжувалися по суті в закритих спеціалізованих науково-
виробничих комплексах, які згодом отримали інноваційний ста-
тус наукових центрів, парків. Прикладом цього є: у США – "Си-
ліконова Долина" (інтенсивне становлення відбувалося у 60-70 
рр. ХХ ст.), "Шосе № 128" (1953-1991 рр.), "Дослідницький три-
кутник" (1958-1989 рр.), в Англії – "Кембриджський науковий 
парк" (заснований у 1970 р.). 

У Росії на хвилі науково-технічного і військового протисто-
яння з країнами НАТО у другій половині минулого століття ви-
никло більш як півсотні середніх і малих міст, майже повністю 
пов’язаних із проведенням наукових досліджень і практичним 
освоєнням їх результатів. Але як інноваційні структури, адапто-
вані до умов ринку, вони почали формуватися у другій половині 
90-х рр. У квітні 1998 р. в Росії був прийнятий Федеральний За-
кон "Про статус наукограда Російської Федерації", який визначив 
поняття наукограда і заходи щодо державної підтримки подібних 
територіальних утворень. Першим із російських наукових міст 
статус наукограда отримало м. Обнінськ Калузької обл. (травень 
2000 р.), де була побудована перша в світі атомна електростанція. 
У 2001 р. статус наукограда було надано м. Дубно, також 
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пов’язаному з атомною енергетикою завдяки "Об’єднаному ін-
ституту ядерних досліджень". Статус наукоградів отримали та-
кож міста Корольов, Реутов, Фрязіно Московської обл., пос. Ко-
льцово Новосибірської обл., м. Мічурінськ Тамбовської обл., як 
території з високим науковим потенціалом. 

В Україні прикладів подібних науково-виробничих структур 
з ознаками містоутворюючих комплексів майже нема. Хіба що до 
них можна віднести КБ "Південне" і "Південний машинобудівний 
завод " (м. Дніпропетровськ) та "Павлоградський хімічний завод" 
(Дніпропетровська обл.), які створювалися для наукових дослі-
джень і практичного освоєння ракетно-космічної техніки. 

Більшість науково-технічних комплексів України скоріше 
була в складі таких великих міст, як Київ, Харків, Донецьк, Львів, 
Миколаїв, Запоріжжя, використовуючи їх величезний науковий 
потенціал, а також інноваційну і соціальну інфраструктуру. Ада-
птація цих комплексів до умов ринку безумовно можлива через 
утворення на їх базі спеціалізованих інноваційних структур – 
технопарків, інкубаторів малого інноваційного бізнесу, наукових 
і науково-технологічних центрів. Була навіть ідея створення у 
Києві прообразу "Силіконової Долини", спиралась на наукові і 
виробничий потенціал електронної промисловості. 

На жаль, для багатьох підприємств цієї галузі час втрачено. 
У Києві фактично припинили свою діяльність такі високотехно-
логічні комплекси, як Арсенал, Радіозавод, Радіоприлад і деякі 
інші. Судові справи щодо зміни власника і профілю точаться ко-
ло таких унікальних електронних підприємств, як "Сатурн" і 
"Електроприлад". Держава в цілому не сприяє розвитку наукомі-
сткого виробництва [32]. 

Незважаючи на те, що стан електронної і мікроелектронної 
промисловості України наближений до критичного, вона продо-
вжує лишатися помітним гравцем на світовому ринку в цьому се-
гменті високих технологій. Кращі стартові можливості в отри-
манні конкурентних переваг Україна має в галузі світлотехніки 
на базі над’яскравих світодіодів, мікрохвильової електроніки, оп-
то- і інфрачервоної електроніки, мікрофотоелектроніки. 

Державне підприємство НДІ "Оріон", наприклад, виробляє 
сьогодні найсучасніші мікрохвильові радіотехнічні комплекси, 
синтезатори частот, радіометричну апаратуру, електровакуумні і 
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радарні системи, які користуються попитом у Росії та Китаї. Ве-
ликим експортером матеріалів і виробів для електроніки є НТК 
"Інститут монокристалів" НАН України, який вже має статус тех-
нопарку. Споживачами його продукції є США, Японія, Швейца-
рія, Росія, Ізраїль. 

Попит внутрішнього ринку України забезпечується супер-
сучасними оптоелектронними приладами вітчизняного виробни-
цтва для охорони здоров'я, моніторингу оточуючого середовища, 
боротьби з тероризмом, конкурентоспроможними приладами 
НВЧ-електроніки міліметрового діапазону довжини хвиль. Роз-
робляються кольорові і білі електролюмінісцентні джерела світ-
ла, які можуть стати основою революційних змін в енергозбере-
женні [33]. Ці приклади наочно засвідчують істотні потенційні 
можливості української економіки і, зокрема, промисловості до 
формування сучасних інноваційних комплексів, які б органічно 
поєднували як безпосередньо науково-технологічну функцію ін-
новаційної діяльності, так і її інфраструктурне забезпечення. 

Унікальні можливості для формування наукових і науково-
технологічних інноваційних центрів має галузь ракетно-
космічної техніки, особливо щодо розробки і створення малога-
баритних спеціалізованих космічних апаратів із дослідження зе-
мної поверхні, атмосфери землі, фізичних параметрів космосу та 
забезпечення потреб економіки в інформаційно-комунікаційних 
послугах. 

Авіаційна промисловість – одна з наукомістких галузей віт-
чизняного виробництва. Незважаючи на те, що Україна намага-
ється закріпитися і розвинути свої конкурентні позиції на ринку 
авіаційної техніки, маємо враховувати, що найвищим конкурент-
ним надбанням галузі є, перш за все, її науковий і проектно-
конструкторський потенціал. Кожен новий тип літака, що ство-
рюється в Україні, являє собою оригінальний інноваційний про-
дукт, який втілює велику кількість науково-інноваційних ідей. Їх 
перманентна підтримка засобами інфраструктурного забезпечен-
ня від виникнення до стадії реалізації і втілення у кінцевий про-
дукт галузі має стати споживчим середовищем для організації ін-
новаційних центрів, парків, технополісів відповідної спрямовано-
сті і закріплення інноваційного іміджу країни в цій галузі проми-
словості. 
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Поле комерційного використання наукових і інноваційних 
продуктів у фармацевтиці та біотехнологіях також доволі широ-
ке. Воно охоплює: охорону здоров’я (діагностика і лікування за-
хворювань, біологічний синтез життєво важливих речовин), ви-
рішення продовольчої проблеми (мікробіологія, комбікормова 
промисловість), реалізація екологічних проектів (очищення тери-
торій, повітря, води) і багато іншого. Класична біотехнологія в 
Україні налічує десь 20-25 років, а ось сучасні її напрями почали 
з’являтися тільки зараз, значно відстаючи від загальносвітових 
тенденцій. Тому Україні щоб опанувати і розвивати свою іннова-
ційну нішу в цьому секторі науково-технічного прогресу, а не па-
сти задніх у світі за рахунок копіювання досягнень інших країн, 
потрібна відповідна інноваційна інфраструктура – центри, парки, 
інкубатори – які б взяли на себе опікування саме цим напрямом 
досліджень і комерціалізацією їх результатів, підготовкою фахів-
ців у галузі біології, хімії, біохімії, мікробіології, фармацевтики і 
спеціальних технологій, створенням відповідної техніки та інже-
нерії. 

Якщо перші українські технопарки створювалися біля нау-
ково-виробничих структур, які вже заявили про себе як іннова-
ційні утворення і мали лише офіційно отримати відповідний ста-
тус, то у випадку з біотехнологіями і фармацевтикою можливо 
доцільно піти шляхом від потреби суспільства у швидкому і ефе-
ктивному розвитку цих пріоритетних напрямів НТП, тобто сти-
мулювати створення інноваційної інфраструктури, яка б стала ін-
кубатором, центром "кристалізації" інноваційних підприємств із 
дослідження, розробки і комерційного впровадження інновацій-
ної продукції з фармацевтики і біотехнологій. Причому, зовсім не 
обов’язково розробляти для цього спеціальні плани чи програми, 
необхідно лише визначити нормативно-правове поле формування 
і діяльності таких структур та передбачити економічні механізми 
державної підтримки. Це стане підґрунтям активізації інновацій-
них процесів у цих напрямах. 

Не виключено, що організаційну роль у розбудові іннова-
ційної інфраструктури такого профілю візьме на себе який-
небудь провідний університет, або підприємство чи їх 
об’єднання, використовуючи власну наукову, кадрову і виробни-
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чу базу. Такий шлях буде цілком відповідати досвіду багатьох ін-
дустріальних країн щодо розвитку науково-інноваційних центрів. 

Надзвичайно важливою для розвитку інноваційної діяльнос-
ті є інфраструктура з фінансового забезпечення інноваційних 
проектів. Найбільш поширеними її формами є венчурний бізнес. 
Здійснення будь-яких нововведень, як правило, пов’язано з ризи-
ком. Це може бути: технічний ризик через недостатню проробку 
окремих поточних рішень; екологічний ризик, викликаний непе-
редбаченими наслідками використання нових продуктів і техно-
логій; комерційних ризик як наслідок зміни ринкових умов та ба-
гато інших. Але всі вони, так або інакше, набувають форму фі-
нансових ризиків, бо інвестор через них у кінцевому випадку мо-
же втратити або прибуток на капітал, або його частину, або і 
увесь інвестований капітал. Ризики ускладнюють можливість 
підприємцю – інноватору отримати фінансові ресурси, необхідні 
для здійснення інноваційного проекту. 

Проте відмова від нововведень – шлях до ще більших фі-
нансових втрат як окремих підприємств, так і суспільства в ціло-
му. Тому у цьому плані венчурний бізнес виконує важливу роль у 
здійсненні інноваційної діяльності, сприяючи, з одного боку, 
впровадженню у виробництво найновіших досягнень науково-
технічного прогресу, а з іншого – зводячи до мінімуму фінансові 
ризики окремих інвесторів. 

Спираючись на світовий досвід, не буде перебільшенням ка-
зати, що саме венчурний бізнес дозволив розвиненим країнам 
протягом останньої чверті минулого століття якісно змінити 
структуру виробничого капіталу і помітно вплинути на виробничі 
відносини. Перехід до постіндустріальної економіки значною мі-
рою було здійснено через наукомісткий бізнес, який поєднував 
нові знання і фінансові технології венчурного забезпечення їх ре-
алізації. 

За даними Venture Economics у США за період з 1980 до 
2000 р., ринок венчурного капіталу сягнув з 20 до 100 млрд дол., 
тобто збільшився у п’ять разів. Подібна картина спостерігалася і 
в більшості провідних індустріальних країн Західної Європи [див. 
31]. Елементи інфраструктури венчурного капіталу охоплюють 
численні інвестиційні компанії, фонди, страхові компанії, ауди-
торські фірми, бізнес-центри, інкубатори тощо. Деяке уявлення 
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про масштабність використання венчурного капіталу може дати 
такий приклад: в США у 1997-1998 рр. інвестиції отримали 5695 
венчурних фірм, з них 1863, або 32,7%, ті, що знаходяться в тех-
нопарку "Силіконова долина" [34, с.14]. 

При такій масштабності значно зростають проблеми із своє-
часним отриманням інформації. З одного боку, інноватора ціка-
вить, де взяти інвестиції, а з іншого, - інвестор веде пошук ефек-
тивного інноваційного проекту. Щоб прискорити процес їхньої 
зустрічі і, відповідно, підвищити ефективність венчурного бізне-
су, в США було утворено Мережу венчурного капіталу (1984 р.), 
яку у 1992 р. перейменували у Мережу технологічного капіталу і 
яка стала найголовнішим елементом інфраструктури інвестицій-
ного бізнесу. 

В Україні у 2004 р. діяло сім венчурних фондів, сукупні ре-
сурси яких становили за різними оцінками 400-800 млн дол., а 
вартість інвестиційного портфеля – 250-300 млн дол. США. Про-
те навіть і при такому незначному обсязі інвестування венчурні 
фонди не виявили ознак "ризикованого капіталу", спрямовуючи 
свої ресурси на фінансове забезпечення переважно традиційних 
інвестиційних проектів. Жоден із них не вклав кошти у розвиток 
перспективних технологій VІ технологічного укладу [див. 30]. 

Проте ми далекі від того, щоб пояснювати таке використан-
ня ресурсів венчурного капіталу лише запобіганням зайвих ризи-
ків. Причини є значно глибшими і полягають, по-перше, в недо-
статньому нормативно-правовому забезпеченні як інноваційної 
діяльності взагалі, так і венчурного фінансування зокрема, оскі-
льки відсутній закон про венчурний бізнес. По-друге, - стримую-
чим фактором є загальна обмеженість ринкового середовища 
України, оскільки венчурний бізнес неможливий без розвиненого 
фондового ринку, банківської системи, страхового ринку, інвес-
тиційно-налаштованих пенсійних фондів тощо. 

Якщо визначатися з перспективами запровадження в Украї-
ні інноваційної моделі економіки, то безперечно світовий досвід 
створення і використання венчурного бізнесу та інноваційної ін-
фраструктури має бути прийнятий до уваги. Але при цьому на-
лежить враховувати розбіжності, що існують між країнами як в 
умовах економічного розвитку, так і в законодавчому забезпе-
ченні інноваційної діяльності, хоча вже зараз досить явно про-
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глядається необхідність наближення українського нормативно-
правового поля до світових стандартів. 

Звертаючись до досвіду економічно розвинених країн щодо 
створення інноваційної інфраструктури, не можна не помітити 
таку особливість – формування наукових парків у цих країнах 
відбувалося переважно стихійним шляхом без заздалегідь розро-
блених планів і програм. Держава в цьому процесі відігравала 
важливу роль, але не як організатор відповідних інноваційних 
структур, а шляхом створення сприятливих умов для їх функціо-
нування. Тобто завдання щодо формування наукового парку на 
державному рівні спеціально не ставилося і не вирішувалося. 

Процеси формування наукових парків не завжди проходили 
за сходженням, були затримки і спади, але в цілому розвиток ін-
новаційної інфраструктури спирався за Р.Фослевом на такі осно-
вні фактори [35]: 

по-перше, економічна політика уряду, сприятливими рисами 
якої були: державні закупівлі, достатня та гарантована оплата ін-
новаційної продукції, державне фінансування наукових розробок, 
створення системи швидкого розповсюдження інформації, актив-
на участь уряду у формуванні системи вищої освіти, досить низь-
кі ставки податку на приріст капіталу що стимулювало підприєм-
ницьку діяльність і ризикове капіталовкладення; 

по-друге, значний ринок збуту інноваційної продукції, зок-
рема для "Силіконової долини" це мікроелектронна продукція, 
що дозволило у досить короткі строки підняти виробництво до 
рівня, який набагато перевищував урядові замовлення, а в пода-
льшому суттєво розширити коло споживачів і спектр інновацій-
ної продукції; 

по-третє, наявність ринку венчурного капіталу, що сприя-
ло забезпеченню інноваційного процесу інвестиційними ресурса-
ми, починаючи із його ранніх стадій до утворення нових наукомі-
стких компаній. 

Це, так би мовити, фактори найбільш поширеного впливу, 
але в окремих випадках ключову роль відігравали більш індиві-
дуальні підходи. Так, науковий парк "Дослідницький трикутник" 
(штат Північна Кароліна) формувався цілеспрямовано місцевою 
владою як центр наукомісткої промисловості. Тобто за мету було 
взято не створення інноваційних фірм, а залучення в науковий 
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парк великих промислових компаній, що мали солідну ділову ре-
путацію. Причому компаніям не надавалися які-небудь податкові 
пільги. Більш того, для них було встановлено мінімальні обме-
ження за площею території, яку вони могли придбати – 3,25 га, а 
щільність забудови мала становити не більше 15 % території, яка 
була куплена. Будувати дозволялося лише адміністративні буди-
нки і дослідницькі лабораторії. Промислові підприємства мали 
розміщатися за межами трикутника. 

Основна зацікавленість компаній до цього наукового парку 
полягала: в наявності кваліфікованої робочої сили і спеціалістів – 
науковий парк межував із трьома університетами; у світовому рі-
вні досліджень, які в ньому виконувалися; відносно стабільному 
економічному положенні парку, що забезпечувалося прийнятими 
"правилами поведінки" для компаній і міждисциплінарним під-
ходом до його формування, а також у зручній інфраструктурі. 

З часом в парку було зареєстровано вже більш як 50 компа-
ній, які забезпечували роботою 30 тис. чол., а дослідний інститут, 
заснований трьома університетами, приносив щорічний дохід в 
обсязі більш як 50 млн дол. США [див. 31]. 

Швидкому розвитку Кембриджського наукового парку 
сприяли такі фактори, як урядова підтримка і висока репутація 
учених університету. Помітну роль відіграли зручне географічне 
розташування, розгалужена транспортна система, а також сприя-
тливі умови для життя, роботи і відпочинку. До парку входять 
понад 60 компаній, переважно це підприємства малого іннова-
ційного бізнесу та філії великих промислових компаній, які нама-
гаються у такій спосіб "тримати руку на пульсі" наукового і тех-
нологічного розвитку. 

Відчутний гравець на інноваційному полі адміністрація нау-
кового парку. Вона сприяє промисловим компаніям у налаго-
дженні контактів із вченими університету, надає необхідну інфо-
рмаційну і рекламну підтримку щодо нових розробок, здійснює 
регулюючу і координаційну роботу серед інноваційних підпри-
ємств парку, підтримуючи його традиції. 

Всі наукові парки, незважаючи на окремі розбіжності щодо 
організаційної структури, методів створення, наукової спрямова-
ності, мають дуже характерну рису – наявність у своєму складі 
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університету, або іншого вищого навчального закладу, який ви-
конує роль ядра наукового парку. 

Університет забезпечує генерацію нових перспективних 
ідей, що можуть представляти інтерес для комерційного викорис-
тання; готує фахівців, які згодом стають співробітниками іннова-
ційних підприємств, або відкривають власний інноваційний біз-
нес; проводять кваліфіковані консультації з широкого кола пи-
тань наукової і інноваційної діяльності, або здійснюють науково-
дослідні і дослідно-конструкторські роботи на замовлення заці-
кавлених фірм і компаній. 

Освіта і наука - найважливіші складові інноваційного розви-
тку. В Україні державне управління ними здійснює Міністерство 
освіти і науки. Але якщо взяти до уваги, що в наших вищих на-
вчальних закладах на відміну від західних майже не ведуться се-
рйозні фундаментальні і прикладні дослідження, то постає пи-
тання, чи є у міністерства спільний предмет управління, чи воно 
керує окремо кожним із цих напрямів. Якщо останнє припущення 
має хоч якісь підстави для стверджувальної відповіді, то державі 
не уникнути втрат щодо синергетичного ефекту, який дає органі-
чне, а не штучне об’єднання процесів управління підготовкою і 
використанням наукових кадрів. 

Виходячи з потреб кадрового забезпечення інноваційної ді-
яльності взагалі і науково-інноваційних центрів зокрема, 
об’єднання освіти і науки, на нашу думку, слід розпочинати зни-
зу, з первинних ланок  інноваційного процесу. Тут можуть бути 
декілька шляхів. Наприклад, створювати при вузах потужні нау-
кові центри, оснащувати їх сучасним науковим обладнанням, яке 
використовуватиметься як в учбовому процесі, так і для дослід-
ницьких цілей. Це, так би мовити, традиційний шлях західних 
наукових центрів. Але він потребує суттєвих початкових інвести-
цій, знайти які в наших умовах буде не так просто, якщо взагалі 
можливо навіть в оглядовому майбутньому. 

Існує інший, більш реальний шлях. Відомо, що академічна 
наука в Україні, як і взагалі в країнах колишнього Союзу пережи-
ває не кращі часи. Більша частина академічних інститутів лише 
частково використовує свій потенціал. Якщо рахувати за кількіс-
тю працівників, які виконують наукові та науково-технічні робо-
ти, то сучасний рівень наукового потенціалу, наприклад Націона-
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льної академії наук України, становить від рівня 1990 року десь 
близько 30-35 %. Відповідно й використовуються робочі площі, 
обладнання, яке ще залишилося, створюючи споживче середови-
ще для комерційної оренди. 

Тепер припустимо, що окремі академічні інститути, або 
об’єднання інститутів по суміжних науках відкривають на своїй 
матеріально-технічній, інформаційній і кадровій базі комерційні 
учбові центри з підготовки фахівців вищої освіти відповідного 
галузевого профілю знань. Комерційна основа навчання разом із 
відповідною державною підтримкою стане первинним фінансо-
вим джерелом створення і функціонування подібних дослідно-
навчальних центрів. Поєднання цих двох складових інноваційно-
го процесу дає підстави розраховувати на істотне поліпшення си-
туації як у науці, так і в освіті за рахунок таких переваг: 

по-перше, будуть збережені дослідницькі кадри провідних 
наукових шкіл НАН України; 

по-друге, створюються реальні умови для їх приростання 
талановитою молоддю; 

по-третє, притік молодих дослідників покращить вікову 
структуру наукових кадрів і активізує творчу віддачу академіч-
ної, а тепер вже і вузівської науки; 

по-четверте, реальною стає комерціалізація наукового про-
дукту, зокрема знань, отриманих як у процесі навчання, так і че-
рез творчу діяльність випускників; 

по-п’яте, через комерціалізацію учбового і дослідницького 
процесів почнуть діяти ринкові важелі регулювання інноваційної 
діяльності, оскільки наукові центри, як комерційні установи ке-
руватимуться переважно потребами економіки. 

Перспективною вбачається і така форма взаємодії освітян-
ської і науково-дослідної ланок, як об’єднання інститутів акаде-
мічної і галузевої науки з провідними вузами технічного і політе-
хнічного профілю, створюючи таким чином потужні науково-
освітянські асоціації. Запропоновані схеми не такі вже й фантас-
тичні. За останні 10-15 років ми стали свідками відкриття чис-
ленних комерційних вузів при майже повній відсутності як нау-
ково-педагогічних кадрів, так і дослідницької бази. В даному ви-
падку саме їх наявність стає умовою створення якісно нових вузів 
світового зразка. Залучення академічної і галузевої науки до осві-
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тянського процесу матиме потужний ефект для суспільства у ви-
гляді зростання інноваційної активності, підвищення ефективно-
сті і конкурентоспроможності промислового виробництва і еко-
номіки в цілому. 

Підтвердженням дієвості такої стратегії може стати досвід 
об’єднаної Європи. Як звертає увагу академік НАН України 
М.Згуровський, понад 1000 європейських університетів володі-
ють колосальним інтелектуальним потенціалом, а їх накопичені 
знання дедалі більше стають вирішальним фактором розвитку єв-
ропейської економіки. Для спільної діяльності провідних освітян, 
дослідників та інноваційного бізнесу, сприяння зростання інно-
вацій у трикутнику «освіта–дослідження–інновації» створюється 
Європейський інститут технологій [38]. 

Серед перешкод у здійсненні інноваційної діяльності, за 
підсумками опитування промислових підприємств, найбільш сут-
тєвими є дві групи факторів, а саме: обмеженість фінансових ре-
сурсів і недостатній розвиток інфраструктурного забезпечення. 
Якщо на фактори першої групи посилаються в середньому близь-
ко 70% підприємств, із них 83% основну стримуючу причину 
вбачають у нестачі власних коштів, а 56,6% - у недостатній фі-
нансовій підтримці з боку держави, то на фактори другої групи 
вказують приблизно 20% опитаних [див. 3]. 

Іншим, найбільш суттєвим фактором, що перешкоджає ін-
новаційній діяльності, є недостатній розвиток нормативно-
правової інфраструктури, зокрема законодавчої бази. За підсум-
ками 2004 р. на це вказали 37,7% підприємств. Причому цей фак-
тор, як і інші інфраструктурні, набуває все більшої ваги, у 2003 р. 
на нього посилалися менше – лише 33,5% підприємств. 

За даними Центру Разумкова нормативно-правова база інве-
стиційної діяльності є фрагментарною, суперечливою і позбавле-
на системного підходу [див. 30]. Найбільш помітно недоскона-
лість інноваційної інфраструктури виявляється у таких її рисах: 

– недостатньо розвинені інституції і законодавство щодо за-
хисту прав інтелектуальної власності; 

– не створені правові умови для функціонування венчурного 
капіталу як ринкового інституту сприяння розвитку інновацій; 

– відсутні чіткі критерії визначення інноваційності проектів 
та їх розмежування з проектами інвестиційної спрямованості; 
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– не має достатнього законодавчого забезпечення експерти-
зи інноваційності проектів, які здійснюються за рахунок бюджет-
ного фінансування; 

– надмірно ускладнені нормативно-правові процедури ство-
рення нових суб’єктів інноваційної діяльності1. 

Негативно і досить суттєво впливають на інноваційну діяль-
ність обмежені інформаційні можливості, зокрема нестача інфо-
рмації про нові технології, так вважає 19,5 % опитаних підпри-
ємств у 2004 р. (2003 р. – 17,1 %) і нестача інформації про ринки 
збуту – 18,3 % (2003 р. – 15,2 %). 

Нічим іншим, як недостатнім розвитком організаційно-
господарської інфраструктури, зокрема таких її форм як технопа-
рки, технополіси, інноваційні бізнес-інкубатори та інші, можна 
пояснити, що 18,5% підприємств серед стримуючих факторів на-
зивають відсутність можливостей для кооперації з іншими під-
приємствами і науковими організаціями (2003 р. – 16,7%). В 
Україні, порівняно з іншими країнами, організаційна інфраструк-
тура інноваційної діяльності має досить спрощений склад, пред-
ставлена лише двома типами інноваційних інститутів – технопар-
ки і венчурні фонди, і то в обмеженій кількості і досить скромни-
ми результатами діяльності. 

Як шлях вирішення проблеми розвитку організаційних 
форм інфраструктурного забезпечення інноваційної діяльності 
можна навести приклад Російської Федерації, Уряд якої ще на 
початку 1994 р. створив Фонд сприяння розвитку малих форм 
підприємств у науково-технічній сфері [36]. Основна місія Фонду 
окреслюється такими завданнями: 

– здійснення державної політики розвитку і підтримки ма-
лих інноваційних підприємств; 

– надання їм прямої фінансової, інформаційної та іншої до-
помоги в частині реалізації проектів з освоєння нових видів нау-
комісткої продукції і технологій, що розробляються на основі ін-
телектуальної власності, які належать цим підприємствам; 

– створення і розвиток системно-інфраструктурної підтрим-
ки малого інноваційного підприємництва. 
                                                 

1 Наприклад узгодження кожного окремого проекту в межах технопарку налічує 
12 етапів, до цього процесу залучені десятки відомств, останнє рішення ухвалюється на 
рівні Уряду [37, с.34] 
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Характерними особливостями цього Фонду є те, що він 
отримує фінансовий відсоток засобів з Федерального бюджету, 
передбачених на цивільну науку (початковий розмір 0,5%); під-
тримує лише інноваційні проекти, які реалізуються інноваційни-
ми підприємствами, а не загальні заходи з розвитку малого інно-
ваційного підприємництва; реалізує Програму інфраструктурної 
підтримки малого інноваційного підприємництва шляхом ство-
рення у великих містах інноваційно-технологічних комплексів 
(ІТК), які забезпечують інноваційним підприємствам пільговий 
доступ до виробничих площ, інформаційних послуг і фінансового 
забезпечення. 

Повертаючись до стримуючих факторів, що впливають на 
інноваційну діяльність українських підприємств, маємо відмітити 
й такі з них, як відсутність попиту на інноваційну продукцію (так 
вважало 16% підприємств у 2004 р., тоді як у 2003р. таких було 
лише 14,4%) і несприйнятливість підприємств – потенційних 
споживачів до нововведень (14,5% підприємств у 2003-2004 рр.). 
Виходячи із загального стану розвитку інноваційної інфраструк-
тури, зокрема її комерційно-комунікаційної складової, можна до-
сить впевнено стверджувати, що першопричиною виникнення 
цих факторів були недостатня маркетингова підтримка іннова-
ційної діяльності, відсутність належної реклами новацій та нероз-
виненість торгової мережі і сервісного обслуговування іннова-
ційної продукції [див. 3]. 

Є ще один досить впливовий фактор, щільно пов’язаний з 
розглянутою вище проблемою поєднання освіти і науки – це кад-
рова інфраструктура і кадрове забезпечення інноваційної діяль-
ності, зокрема 17,2 % підприємств вважає, що їм на заваді ство-
рення і впровадження нововведень постала відсутність кваліфіко-
ваного персоналу (2003р. – 13,7 %). Це ще раз засвідчує необхід-
ність якнайшвидшого розвитку в Україні потужної вузівської на-
уки, створення широкої мережі науково-дослідних і освітянських 
центрів інноваційної спрямованості на зразок університетів сві-
тового рівня. 

Отже, розвиток інноваційної інфраструктури має стати од-
ним із пріоритетів інноваційної політики і конкурентної стратегії 
держави.
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Висновки 

Організація науково-дослідницької діяльності на підприємс-
твах на основі адміністративно-централізованих систем управ-
ління, що найбільш поширені, є неефективною та не дозволяє по-
вністю використовувати креативний творчий потенціал праців-
ників. Більш прогресивною формою організація НДДКР на під-
приємствах є децентралізовані науково-інноваційні структури, 
які не обмежують дослідницьку діяльність жорсткими рамками, а 
дозволяють самостійно проявляти ініціативу і розвивати власні 
творчі ідеї. 

В Україні відбувається процес розукрупнення науково-
інноваційних структур великих вітчизняних підприємств, що є 
негативним явищем, оскільки це неминуче призведе до послаб-
лення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств і про-
мислового сектора країни в цілому. Розукрупнення є настільки ж 
шкідливим, як і збереження великих науково-інноваційних стру-
ктур із жорсткими адміністративно-централізованими системами 
управління інноваційною діяльністю. 

Найраціональнішим видається підхід, пов’язаний з форму-
ванням на потужних вітчизняних підприємствах науково-
інноваційних структур із децентралізованими, м’якими система-
ми управління інноваційним процесом, побудованим на основі 
принципу регульованої приватної ініціативи інноватора. Органі-
зація таких структур дозволить максимально ефективно реалізу-
вати інтереси найманих інноваторів і роботодавців у галузі ство-
рення і використання інтелектуальної власності. Крім того, їх 
функціонування дасть змогу сформувати постійний та інтенсив-
ний потік ідей (і заснованих на них інновацій), як основний кон-
курентний ресурс підприємства. 

Відсутність таких структур через певний час може призвес-
ти до виникнення негативних явищ, зокрема: приховування кра-
щих наукових розробок та інновацій від керівництва підпри-
ємств; формування та розвитку потужного "чорного" ринку інно-
вацій; формуванню підпільної інноваційної діяльності; інтелекту-
альних диверсій. 
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Одночасно із реформуванням систем управління НДДКР на 
підприємствах слід переглянути ставлення їх керівництва до ра-
ціоналізаторства, оскільки останнє є ефективним механізмом ви-
користання творчого потенціалу найманих працівників, дозволяє 
виявляти та використовувати цей потенціал як конкурентний ре-
сурс підприємства, поставивши на службу виробництву "колек-
тивний інтелект" співробітників. Без розвитку раціоналізаторства 
вітчизняні підприємства втрачатимуть свої позиції на внутріш-
ньому та зовнішньому ринку, проте це сьогодні не повною мірою 
усвідомлюється як топ-менеджментом, так і менеджментом сере-
дньої ланки більшості вітчизняних суб’єктів господарювання. 
Менеджмент розглядає раціоналізаторство в кращому разі як не-
потрібний додаток до виробничої діяльності, а в гіршому – як ру-
димент соціалізму. 

Завдання розвитку раціоналізаторства в Україні повинна 
взяти на себе держава. Доцільною є прийняття відповідної дер-
жавної програми стимулювання раціоналізаторства з метою фор-
мування громадської думки щодо важливості раціоналізаторства 
як конкурентного ресурсу суспільства. Основними завданнями 
цієї програми мають стати широка пропаганда раціоналізаторства 
через засоби масової інформації, наукову та спеціальну (ділові 
видання для менеджменту та фахівців) літературу, організація 
постійно діючих семінарів для менеджменту з питань раціоналі-
заторства та конкурсів на кращу раціоналізаторську пропозицію з 
наданням його переможцям відповідних матеріальних пільг і мо-
ральних стимулів. 

Інноваційна інфраструктура є важливим чинником активіза-
ції інноваційних процесів, проте її законодавче забезпечення і 
стимулювання позбавлене системного підходу і не повною мірою 
відповідає потребам економіки, спрямованої на інноваційний роз-
виток. 

Не отримало поки що достатнього теоретичного обґрунту-
вання розкриття категорії інноваційна інфраструктура та її ролі в 
трансформаційних процесах на шляху до економіки знань. Її 
зміст трактується здебільшого в контексті загальної економічної 
або промислової інфраструктури без врахування особливостей 
інноваційного процесу як уособлення творчої інтелектуальної 
праці. 
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Висновки 

Термінологічне розмаїття у назвах, видовій структурі та 
призначенні окремих організаційних форм інноваційної інфра-
структури стають на заваді як її утворення, так і ефективного фу-
нкціонування. 

У вітчизняній практиці недостатньо використовується сві-
товий досвід інфраструктурної підтримки інноваційної діяльнос-
ті, а її організаційні форми мають дуже спрощений склад і пред-
ставлені лише окремими типами інноваційних інститутів, які до 
того ж ведуть дуже обмежену практичну діяльність. 

Держава не сприяє розвитку наукомісткого виробництва. Не 
використовуються, а інколи навіть руйнуються потенційні мож-
ливості української науки і промисловості щодо розвитку таких 
наукомістких і високотехнологічних видів діяльності як електро-
ніка, ракетно-космічна техніка цивільного призначення, авіаційна 
промисловість – передусім її науковий і проектно-
конструкторський потенціал, фармацевтика і біотехнології, еко-
логічна – вітро-, біо-, гео-, воднева енергетика та деякі інші. 

Деяке покращення державної підтримки високотехнологіч-
них виробництв можна очікувати у зв’язку з прийняттям Закону 
України "Про внесення змін до Закону України "Про спеціальний 
режим інноваційної діяльності технологічних парків" та інших 
Законів України (від 12.01.2006 № 3333-IV), спрямований на 
створення сприятливих умов інноваційної діяльності в Україні. 

Зовсім недостатньо розвинений, якщо не сказати практично 
відсутній в Україні ринок венчурного капіталу як акселератор ін-
новаційних процесів і альтернатива обмеженим можливостям 
держави щодо фінансової підтримки інновацій. 

Через недостатню кооперацію освітянського і дослідницько-
го секторів науки Україна втрачає кадровий ресурс інноваційної 
діяльності, а разом з цим і можливості щодо адаптації до вимог 
світового ринку і ефективного використання інтеграційних про-
цесів. 

Для прискорення розвитку сучасної інноваційної інфрастру-
ктури як пріоритетного стратегічно важливого напрямку активі-
зації інноваційної діяльності і забезпечення конкурентоспромож-
ності економіки України вважаємо за необхідне: 
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– надати розвитку інноваційної інфраструктури статус дер-
жавного пріоритету з визначенням нормативно-правових, еконо-
мічних і організаційних засад її утворення і функціонування; 

– удосконалити діючу систему законодавчих актів щодо ре-
гулювання інноваційної діяльності та її інфраструктурного забез-
печення, прийняти Закон України "Про інноваційну інфраструк-
туру" та внести зміни і доповнення до Закону України "Про інно-
ваційну діяльність" з метою більш чіткого визначення функцій та 
взаємодії суб’єктів інноваційної діяльності та інноваційної інфра-
структури; 

– налагодити статистичне спостереження за утворенням і 
функціонуванням організаційно-господарської системи інфра-
структурного забезпечення інноваційної діяльності, запровадити 
її класифікацію за видами, організаційними формами і призна-
ченням; 

– створити систему державної підтримки розвитку іннова-
ційно-технологічних центрів, інкубаторів, кластерів та інших ор-
ганізаційних форм інфраструктурного забезпечення інноваційної 
діяльності; 

– стимулювати кооперацію у сфері інноваційної діяльності 
між підприємствами різних форм власності, науковими організа-
ціями і окремими науковцями – інноваторами, спираючись на бі-
знесові і наукові інтереси сторін та ефективне використання їх 
інтелектуальних, матеріальних і фінансових ресурсів; 

– активізувати процес інтеграції вузівської науки з дослід-
ницьким сектором академічної і галузевої науки шляхом ство-
рення потужних науково-освітянських комплексів (центрів) інно-
ваційної спрямованості на зразок провідних європейських і світо-
вих університетів; 

– відродити заводський сектор науки з його лабораторіями, 
експериментальними базами та інтелектуальним потенціалом, 
налаштованим на вдосконалення технологічних процесів конкре-
тних виробництв; 

– підняти роль держави у формуванні та підтримці розвитку 
інноваційних підприємств та їх інфраструктурного забезпечення, 
зокрема утворити Фонд сприяння малим фірмам інноваційної ді-
яльності з залученням бюджетних коштів і передбачити пільги 
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Висновки 

(податкові, митні, тарифні) для початкових етапів досліджень і 
освоєння їх результатів у виробництві; 

– розробити і прийняти нормативно-правову базу щодо 
створення та функціонування галузевих і регіональних фондів 
підтримки підприємницької діяльності в науково-технічній та ін-
новаційній сферах; 

– законодавчо забезпечити розвиток ринку венчурного капі-
талу, стимулювати участь комерційних банків в інвестуванні ін-
новаційної діяльності, створити механізми страхування ризику 
інвестицій в інноваційні проекти та передбачити здешевлення до-
вгострокових кредитів комерційних банків, які надаються для ре-
алізації інноваційних проектів високотехнологічних виробництв 
шляхом компенсації відсоткової ставки; 

– вжити заходи з удосконалення системи правової охорони 
інтелектуальної власності та комерціалізації об’єктів права інте-
лектуальної власності  відповідно до міжнародних вимог, забез-
печити використання дієвого механізму трансферу технологій, 
включаючи технології подвійного призначення, створені за учас-
тю коштів державного бюджету; 

– стимулювати суб’єкти господарювання до проведення на-
уково-технічної та патентної експертизи інноваційних проектів із 
забезпеченням загально визнаних на міжнародному рівні норм і 
правил із метою мінімізації їх дублювання та повторного або не-
обґрунтованого введення в господарський оборот; 

– підняти роль державного замовлення на інноваційну про-
дукцію та підготовку спеціалістів із менеджменту інноваційної 
діяльності; 

– розробити і впровадити систему інформаційного забезпе-
чення інноваційної діяльності з висвітленням результатів марке-
тингових і кон’юнктурних оглядів тенденцій розвитку внутріш-
нього і зовнішнього ринків інноваційної продукції та з урахуван-
ням вимог і потреб споживачів; 

– удосконалити систему моніторингу інноваційної діяльнос-
ті, в промисловості розробити та впровадити методичний апарат 
структурної оцінки рівня інноваційного розвитку промисловості 
та за видами її діяльності, оптимізувати систему показників дер-
жавної статистичної звітності та забезпечити її адаптацію до ста-
ндартів Європейського Союзу. 
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Розділ 4  

ПОТЕНЦІАЛ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ 
ІННОВАЦІЙ В ПІДВИЩЕННІ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОМИСЛОВОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ 

4.1. Фактор організаційних інновацій 
у розвитку промисловості 

Вивчення технічного прогресу та інноваційної діяльності у 
другій половині ХХ ст. стало одним із найважливіших напрямів 
економічних досліджень. Ця проблематика фактично замінила 
собою парадигму "економіки добробуту", ідеологічне значення 
якої було вичерпано у 60-ті рр. [1, с.32]. Концепція національних 
інноваційних систем (НІС), яка інтегрувала найважливіші досяг-
нення у цій галузі почала розроблятись у 80-ті рр., а фундамента-
льні монографії в межах даного напряму публікуються з другої 
половини 90-х рр. Головним "ідеологічним" висновком цього на-
пряму є те, що рівень розвитку та динамізм інноваційної сфери – 
науки, нових технологій, наукомістких галузей і компаній – ство-
рює основу стійкого економічного зростання, визначає межі між 
багатими та бідними країнами. Саме прискорення науково-
технічних змін, розвиток наукомістких виробництв і  послуг при-
вели до економічного зростання в тих країнах, де ці чинники зро-
стання були визнані як пріоритетні. 

Вважається, що за останні п’ятдесят років економічна теорія 
пройшла складний шлях від опису підприємця, фірми та держави 
як окремих елементів інноваційного процесу до їх розуміння як 
взаємопов’язаних ланок складної системи. Такий підхід дозволяє 
визначити НІС як сукупність організацій приватного та держав-
ного секторів економіки, що проводять наукові дослідження, 
здійснюють реалізацію високотехнологічної продукції (великі та 
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малі наукомісткі компанії, державні наукові центри та регіональ-
ні технопарки, безприбуткові наукові організації та фонди, а та-
кож управління та фінансування інноваційної діяльності). Важ-
лива частина НІС – інституційне середовище, тобто сукупність 
законодавчих актів, норм, правил, відомчих інструкцій, що ви-
значають форми та методи, інтенсивність взаємодії всіх суб’єктів 
ринку, що займаються інноваційною діяльністю, з іншими сегме-
нтами національної економіки [див. 1, с.33]. Таким чином націо-
нальна інноваційна система в загальноприйнятому розумінні – це 
сукупність взаємозалежних організацій, що безпосередньо здійс-
нюють виробництво і комерційну реалізацію наукових знань і 
технологій, а також комплекс інститутів правового, фінансового і 
соціального характеру, що забезпечують ефективне функціону-
вання цих організацій [2, с.106]. 

"Системний" аспект концепції НІС полягає в тому, що лише 
сукупність її елементів забезпечує появу та реалізацію радикаль-
них нововведень, які, руйнуючи старі виробничі структури, ство-
рюють основу для стійкого інноваційного зростання.  

Організаційні інновації є невід’ємною та важливою складо-
вою НІС. Саме організаційні інновації забезпечують той чи ін-
ший тип організації, поширення інноваційних процесів шляхом 
певних комбінацій взаємопов’язаних структур. У той же час ви-
значальним чинником інноваційного розвитку економіки, окре-
мих галузей та регіонів є наукомісткі підприємства. 

Організаційні інновації – нові, більш ефективні форми орга-
нізації, спеціалізації, кооперування, концентрації, диверсифікації 
виробництва, методів організації праці, які дозволяють в умовах 
зростаючої технологічної та економічної конкуренції отримувати 
конкурентні переваги та додаткові нетрадиційні ресурси у розро-
бці, виробництві та збуті продукції. Вони є непрямим, проте без-
умовним наслідком розвитку науки і техніки, й виступають клю-
човою ланкою доведення науково-технічних розробок до впрова-
дження у виробництво, утримання певної ніші на внутрішньому 
ринку та забезпечення конкурентності продукції на зовнішньому, 
зорієнтовані на економічну доцільність та прибутковість, а голо-
вною умовою їх запровадження є прогресивне збільшення еконо-
мічного ефекту. 
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Проблема теоретичного обґрунтування організаційно-
інноваційного розвитку підприємств на даний час вивчена недо-
статньо, а тому вона потребує додаткової уваги. Організаційний 
розвиток сприяє підвищенню ефективності інноваційної діяльно-
сті на засадах забезпечення комплексного використання іннова-
ційного потенціалу, поєднання інтересів учасників виробничого 
процесу, ефективному поділу праці шляхом оптимального сполу-
чення сукупності факторів виробництва, науково-технічній коо-
перації. 

Необхідна розробка чіткої інноваційної політики на мікро-
рівні та забезпечення певного організаційного устрою, що сприяє 
інноваційній діяльності, використанню нових конкурентоспро-
можних технологій. При цьому важливе поєднання науково-
технічного ефекту із соціально-економічним. 

Організаційна компонента інноваційної діяльності – подо-
лання неефективних процесів. Інноваційна діяльність визначаєть-
ся як діяльність з пошуку шляхів отримання корисного ефекту 
(прибутку, конкурентної переваги, іншого економічного, соціа-
льного чи екологічного ефекту) із використанням принципово 
нових засобів науково-технічного, організаційного або іншого 
характеру. Доцільно розглядати інноваційну діяльність з позицій 
організаційного розвитку як інструмент вирішення проблем роз-
витку підприємств, тобто її доцільно пов’язувати із завданнями 
стратегічного менеджменту, в той час як на сьогоднішній день 
поняття інноваційної діяльності часто обмежується впроваджен-
ням нововведень і отриманням ефекту. 

До особливостей організаційних інновацій слід віднести 
стратегічне спрямування забезпечення економічного розвитку 
промислових підприємств та управління таким розвитком. Орієн-
тація на довгостроковий сталий розвиток передбачає формування 
новітніх підходів щодо вдосконалення організаційних структур, 
структурну трансформацію підприємств, зміну асортименту. 
Структурним змінам повинна підлягати не будь-яка з функцій, а 
сукупність функцій підприємства. Ефективність структурних 
змін можна оцінити шляхом зіставлення витрат і отриманих ре-
зультатів, пов’язаних із здійсненням визначених структурних пе-
ретворень в організації, що спрямовані на досягнення оптималь-
ного балансу між ефективністю та стабільністю діяльності орга-
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нізації. Глобальний критерій оцінки управління ефективним роз-
витком підприємств є стійкий розвиток національної економіки 
на основі ефективного розвитку окремих підприємств у довго-
строковій перспективі. При цьому стратегія інтегрованого зрос-
тання – основа ефективного управління організаційним розвит-
ком. Воно повинно базуватись на ідеї інтегрованого підходу, 
якому властива системна цілісність. 

Вихідною позицією ефективного організаційного розвитку 
має стати синергетичний підхід, відповідно до якого акцент ста-
виться на взаємодії різних змінних і різних рівнів системи. Побу-
дова синергетичної моделі ефективного організаційного розвитку 
промислових підприємств є умовою організаційних інновацій. На 
сьогодні існує два розуміння терміну "синергія". Умовно вважа-
ється першим – розуміння синергії, яке було введено західноні-
мецьким професором Г.Хакеном у 1969 р. За Хакеном, зміст тер-
міну "синергія" зводився до того, що складні нелінійні системи 
здатні до самоорганізації та самовдосконалення. В це розуміння 
терміну "синергія" Хакен вкладав два змісту: перший – це теорія 
появи нової якості у цілого, що утворюється з об’єктів, які актив-
но взаємодіють, і другий – це підхід, що передбачає для своєї 
розробки співробітництва спеціалістів різних галузей. 

Інше розуміння синергетики виходить з того, що часто 
об’єднання частин у єдине ціле дає більший ефект, ніж їх механі-
чна сума. При цьому мається на увазі, що ефект синергії є пози-
тивним. Наведене визначення дає другому розумінню синергії 
лише якісний характер. Кількісний вимір синергії знайдено поки 
лише в деяких окремих випадках, але навіть якісне розуміння си-
нергії дозволяє, за думкою Т.М.Гатаулліна та В.І.Малихіна, поба-
чити фундаментальне значення цього поняття для економіки і на-
віть більше того, для всієї цивілізації. Адже будь-що спроектова-
не, збудоване без синергетичного ефекту не несе на собі відбитку 
досконалості, а навпаки – несе відтінок недолугості. Тому що у 
цьому випадку використання ресурсів відбувається з їх неефек-
тивною витратою, а не зі зростанням віддачі. Вважається, що 
друге розуміння синергії ближче до економіки. На нашу думку, 
обидва розглянуті розуміння синергії не суперечать одне одному. 
Здатність систем до самоорганізації та самовдосконалення, вини-
кнення нової якості у взаємодіючих об’єктах, які об’єднані в одне 
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ціле, знаходять свій прояв у більшому ефекті, що є наслідком 
об’єднання частин в єдине ціле. Це відповідає такому визначен-
ню синергії. Синергія (синергічний ефект) (гр. synergos – той, що 
діє разом) – поява нової продуктивної сили або якісно нових 
джерел розвитку, підвищення ефективності діяльності в резуль-
таті поєднання окремих частин, елементів, факторів в єдину сис-
тему за рахунок так званого системного ефекту (емерджентності) 
[3, с.359]. 

Синергічні ефекти в економіці є дуже різноманітними і охо-
плюють багато напрямів господарської діяльності [4, с.44-45]. 
Ефекти, що звичайно виникають (або їх намагаються одержати) 
внаслідок об’єднання бізнес-одиниць, характеризуються таким 
чином: 

1. Ефект масштабу. Внаслідок об’єднання декількох біз-
нес-одиниць в одне можливе зниження витрат завдяки підвищен-
ню коефіцієнта завантаження обладнання, використання загаль-
ного персоналу, об’єднання збутових служб. Менеджери можуть 
використовувати досвід та знання однієї з бізнес-одиниць у новій 
сфері діяльності. 

2. Торговельний синергизм. Такий синергетичний ефект має 
місце, якщо товари постачаються по одним каналам під керівниц-
твом однієї адміністрації. Об’єднуються зусилля щодо реклами, 
збуту, що дозволяє збільшити прибуток при фіксованому обсязі 
інвестицій. 

3. Операційний синергизм є результатом більш високого 
ступеня використання виробничих потужностей і персоналу, роз-
поділу накладних витрат, переваги загальних напрямів навчання 
персоналу, загальних закупок великих партій товарів. 

4. Інвестиційний синергизм може бути наслідком спільного 
використання обладнання, загальних запасів сировини, перемі-
щення наявних інвестиційних ресурсів з одного напряму на дру-
гий. 

5. Управлінський синергизм. Використання персоналом у 
новій сфері діяльності раніше набутого досвіду, знань, навиків 
набагато скорочує витрати на навчання, адаптацію тощо. 

6. Ефект розміщення. Досягається за рахунок використання 
однією бізнес-одиницею місця розміщення іншої. При цьому мо-
жуть використовуватись складські приміщення та інші будови. 
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7. Синергія організаційної структури. Найбільший синерге-
тичний ефект досягається, передусім, шляхом усунення дублю-
вання функцій і взагалі роботи різних відділів, секторів тощо. 

8. Синергія робітничих колективів. Позитивний ефект у 
цьому випадку виявляється у тому, що спільна робота є більш ус-
пішною, ніж сума індивідуальних досягнень. 

9. Синергія глобальних транспортних систем – синергія в 
міжнародних масштабах1.  

Організаційні інновації передбачають визначення перспек-
тивних типів підприємств відповідно до розвитку науково-
технічного прогресу, глобалізаційних викликів. Для поширення 
таких типів підприємств необхідною є підтримка держави – реа-
лізація ефективної промислової політики, а також інноваційний 
менеджмент – організація та управління в інноваційній сфері. 

Організаційні інновації пов’язані з формуванням і розвит-
ком різноманітних підприємств і організацій, що у комплексі 
становлять інфраструктуру інноваційного ринку певного регіону, 
що забезпечують надання партнерам науково-практичної та орга-
нізаційної допомоги, інжинірингових, маркетингових, консалтин-
гових, аудиторських послуг у проведенні НДДКР та інших захо-
дів, що прискорюють розвиток інноваційної сфери. 

У зростанні конкурентних позицій підприємств все більшу 
роль відіграє запровадження нових організаційно-
інституціональних форм, що суттєво відрізняються від попере-
дніх. Своєчасне урахування нових технологічних можливостей та 
економічних завдань передбачає відповідні організаційні зміни. 
Активізація організаційно-структурного резерву інноваційного 
розвитку економіки набуває все більшого значення в умовах її 
ринкової трансформації. Організаційна недосконалість господар-
ських утворень зумовлює складність здійснення позитивних зру-
шень у національній економіці. Пристосування підприємств до 
ринку не супроводжувалось структурними змінами та удоскона-
ленням організаційної будови і коопераційних зв’язків, якісним 
оновленням виробничого апарату. Поширились процеси дезорга-
нізації всіх сторін відтворення: збуту і постачання, нагромаджен-
                                                 

1 Йдеться про транспортні маршрути глобального міжнародного масштабу типу 
транспортного коридору "Північ-Південь", що з’єднує скандинавські країни через Бі-
лорусь, Росію, Закавказзя з Іраном та Індією. 
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ня, інвестування науково-технічних і технологічних розробок, 
механізму зацікавленості у зниженні витрат і зростанні продук-
тивності праці.  

Реорганізація багатьох підприємств відбувалась у напрямі 
роздрібнення. Внаслідок у промисловості України переважають 
невеликі підприємства з чисельністю працюючих до 199 осіб. Їх 
питома вага збільшилась з 1998 по 2003 р. з 62 до 71,7%. Серед 
цих підприємств найбільш активно зростала кількість підпри-
ємств чисельністю працюючих менше 50 осіб, питома вага яких 
зросла з 15,2 до 31,3%. Тенденцію до зниження – з 37,1 до 27,6% 
має частка у загальній кількості групи підприємств з чисельніс-
тю від 200 до 4999 осіб, що свідчить про процеси роздрібнення. 
Укрупнення і формування потужних промислово-фінансових 
об’єднань поки не знайшли належної динаміки. Частка великих 
підприємств з чисельністю працюючих від 5000 до 50000 і біль-
ше осіб за період з 1998 по 2003 рр. перебувала практично на 
одному рівні і становила 0,7 – 0,9% (табл. 4.1). 

Таблиця  4 .1  
Структура підприємств за чисельністю працюючих 

 1998 2000 2003 
Всього підприємств, % 100,0 100,0 100,0 
у т.ч. з чисельністю 
працюючих: 
до 199 осіб 62,0 68,2 71,7 
від 200 до 4999 осіб 37,1 30,9 27,6 
від 5000 до 50000 осіб і 
більше 0,9 0,9 0,7 

Джерело: Данько М.С. Формування корпоративних структур в Укра-
їні // Економіка і прогнозування. – 2005. – № 4. – С. 60. 

Саме організаційний чинник великою мірою зумовив те, що 
на початку ринкових реформ характерною властивістю українсь-
кої промисловості була технологічна незбалансованість виробни-
чих систем, непов’язаність їх окремих елементів. Ряду галузей 
був притаманний великий розрив між технічними рівнями облад-
нання центральної ланки, яке визначає обсягові показники виро-
бничого процесу і спеціалізованого обладнання кінцевих стадій 
виробництва, що впливає на якісний бік продукції [5]. Сьогодні, 
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на думку Л.Федулової, низький рівень технологічного розвитку 
більшості галузей економіки України не відповідає науково-
технічним, виробничим, соціально-економічним процесам, що 
знаходить свій прояв у зниженні ефективності та обсягів вироб-
ництва, зменшенні його конкурентоспроможності, нераціональ-
ному використанні природно-сировинних й інтелектуальних ре-
сурсів, падінні життєвого рівня населення, зростанні кількості 
техногенних катастроф [6, с.10]. 

Як відзначалося раніше, інноваційна активність підприємств 
знижується, зменшується кількість розробок із метою створення 
нової техніки, скорочується у цілому частка інноваційної проду-
кції в загальному обсязі виробництва, превалюють дрібні удоско-
налення, обмежене тиражування нововведень. Питома вага під-
приємств, що займаються інноваційною діяльністю, у декілька 
разів менше, ніж у США, Японії, Німеччині, Франції [7, с.15]. 

У той же час головними чинниками конкурентоспроможно-
сті зараз є швидкість запровадження в країні нових технологій та 
залучення всіх підприємств у процес наукового та технологічного 
розвитку. Для розвинених країн в останні десятиліття характер-
ними є такі зміни у виробничому процесі, як скорочення вироб-
ничого циклу, обробки інформації та передачі знань. Відмінною 
рисою інноваційної економіки є проникнення інновацій всюди, їх 
участь у будь-якому процесі відтворення – як матеріальних, так і 
нематеріальних об’єктів, що сприяє створенню доданої вартості. 
При цьому ефект від продуктивного застосування новітніх знань 
та технологій не залежить прямо від інвестування в наукові до-
слідження і розробки (враховуючи те, що знання самі по собі не 
здатні трансформувати економіку), а найбільшу віддачу вони за-
безпечують тільки в межах комплексного підходу, при наявності 
певної системи організацій та процесів, що передбачає реалізацію 
відповідної державної інноваційної політики. Саме такий ком-
плексний підхід до інноваційного розвитку на засадах активного 
залучення організаційних чинників як на мікро-, так і на макрорі-
внях буде сприяти створенню умов (ресурсне, інформаційне, но-
рмативно-правове та методичне забезпечення) для прискорення 
підвищення конкурентоспроможності національної економіки. 
Організаційні інновації стають провідним чинником технологіч-
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ного розвитку, системності інноваційних перетворень в економіці 
в цілому. 

Місце організаційних інновацій у НІС визначається також 
організацією регіональних горизонтальних зв’язків між партне-
рами, учасниками інноваційного процесу, взаємозв’язком та уз-
годженням завдань, термінів, збалансованістю ресурсного забез-
печення загальнонаціональних, регіональних, галузевих і міжга-
лузевих цільових програм, наданням допомоги у реалізації перс-
пективних і поточних планів науково-технологічного розвитку 
підприємств. 

Конкурентоспроможність нації залежить від здатності її 
промисловості запроваджувати нове та модернізуватись. Ця здат-
ність, в свою чергу, в основному пов’язана з організаційними ін-
новаціями, що передбачають вибір для кожного підприємства 
відповідної інноваційної стратегії з урахуванням проведення ін-
новацій по всім напрямам кооперування та його удосконалення. 

Таким чином, організаційні інновації можна охарактеризу-
вати як основну складову НІС, як умову забезпечення інтеграції 
науково-технологічної сфери та виробництва. 

Запровадження організаційних інновацій свідчить про орга-
нізаційний розвиток підприємства, що характеризується як про-
цес позитивних і якісних змін в організації, які знаходять свій 
прояв, головним чином, у структурі, способах діяльності та взає-
модії [8, с.643]. Критерієм позитивності змін вважаються такі па-
раметри, як виживання організації, ефективність її діяльності, за-
безпечення доступу до влади або її збереження, відповідність 
проекту або певним цінностям. Ознаками організаційного розви-
тку є еволюція форм і типів власності і розвиток профілю спеціа-
лізації, технології, еволюція регуляторних засобів, стилю керів-
ництва, еволюція ставлення до влади. Вибір нових моделей орга-
нізації є досить складним. Вони, як і технології, розвиваються 
так, що їх майбутнє уявляється дуже невиразним. І навіть коли 
приймається рішення про зміну організації, потрібно досить бага-
то часу для проведення сукупності заходів, щоб підприємство 
почало ефективно функціонувати. Невизначеність щодо нової 
моделі організації навіть більша, ніж невизначеність щодо техно-
логічних нововведень, оскільки організація формує ефективні ін-
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новаційні можливості і здатність до отримання прибутку від но-
вовведень. 

Тому прийняття рішень щодо організаційних перетворень 
потребує ретельного обґрунтування, врахування широкого кола 
чинників як технологічного, так і соціально-економічного харак-
теру, що впливають на діяльність підприємства. 

Сучасним компаніям властиві постійні зміни. Нові можли-
вості, зокрема фінансові та технологічні, необхідність вирішення 
проблем, що з’являються, вимагають реструктурування компаній, 
їх розукрупнення або злиття, запровадження світових стандартів 
корпоративного управління. Відтак, розробка теоретичних основ 
і концепції організаційних змін, як вважає Б.Мільнер, стала нага-
льною задачею [9, с.27]. Вони повинні охоплювати всі зміни, що 
плануються і контролюються в галузі стратегії, виробничих про-
цесів, структури та культури будь-якої соціально-економічної си-
стеми з включенням як приватних, так і державних підприємств. 

Хоча зміни в організаціях відбуваються постійно, для дося-
гнення певних цілей в організаційній системі мають відбутись 
суттєві планові зміни щодо взаємовідносин, технології або 
трансформації процесів, структури координаційних механізмів, 
кадрових позицій. Саме планові організаційні зміни і є інноваці-
ями. При цьому має враховуватись тип змін, наприклад, структу-
рні зміни, особливості процесу інновації, оновлення продукції. 
Прагнення підприємств до позитивних змін, викликаних тими чи 
іншими обставини, намаганням використовувати більш продук-
тивні виробничі системи в той же час стримуються загрозою 
втрати відносної стабільності та передбачуваності. Зміни супро-
воджуються новими викликами, новими ринками, новими техно-
логіями але й невпевненістю та нестабільністю. Завдання полягає 
у пошуку певного балансу між очікуваними та неочікуваними на-
слідками змін. Повинна усвідомлюватись загроза консерватизму, 
застою, одноманітності у випадку перевищення значення стабі-
льності. Адже намагаючись зберегти достатню стабільність, під-
приємство знижує свої здатності до необхідних змін, не забезпе-
чує усунення явищ, що можуть призвести до розпаду підприємс-
тва. Потрібне досягнення збалансованого співвідношення між 
зростанням прибутковості та стабільності. 
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Інновації визначено як незначні, що стосуються окремих 
виробничих процесів, так і радикальні, що кардинально зміню-
ють всю систему виробництва та взаємовідносини із зовнішнім 
середовищем. 

Про вирішальну роль організаційних змін у інноваційних 
процесах свідчить твердження К.Кристенсена та М.Овердорфа з 
Гарвардської школи бізнесу про те, що загальним правилом слід 
вважати те, що "коли організація потребує нових можливостей і 
відповідно їй потрібні нові процеси та цінності, її менеджери по-
винні створити певний новий організаційний простір, в якому ці 
можливості набувають розвитку" [10, с.29]. 

Головна мета інноваційного розвитку економіки – іннова-
ційне оновлення виробництва як основа підвищення її конкурен-
тоспроможності. Досягнення цієї мети передбачає наявність не-
обхідних ресурсів для розробки та впровадження новітніх техно-
логій, виробництв, системність інновацій, створення інституцій-
них умов, що стимулюють інноваційні процеси. Всі ці чинники 
мають найти відображення у побудові організаційної моделі еко-
номіки, у оптимізації розмірів підприємств, відповідності їх стру-
ктури техніко-технологічним критеріям, завданням підвищення 
продуктивності та прибутковості, розв’язанню соціально-
економічних проблем (зокрема, зайнятості населення), розгор-
танні ефективних корпоративних і коопераційних зв’язків. 

Загострення глобальної економічної конкуренції, зростаю-
чий взаємозв’язок інноваційних процесів вимагає підвищення ро-
лі великих інтегрованих господарських утворень як організацій-
ного каркасу, що дозволить здійснити концентрацію ресурсів для 
реалізації сучасних інноваційних проектів та об’єднання сукуп-
ності наукових, виробничих, збутових ланок виготовлення новіт-
ніх продуктів, конкурентоспроможності на світових ринках. У 
сучасній світовій економіці ціна конкурентоспроможності є дуже 
високою. Для завоювання свого місця на світових ринках компа-
нії витрачають великі кошти. Так, наприклад, заради збереження 
й підвищення своєї конкурентоспроможності компанія "Ford 
Motors" витратила у 2001 р. 7,4 млрд  дол. [11, с.142]. 

Особливо важливі великі підприємства у галузях високих 
технологій. Такими галузями є виробництво комп’ютерів, елект-
ротехнічний та електронний інжиніринг, точне приладобудуван-
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ня, авіабудування та фармацевтика. Домінування великих під-
приємств (при цьому набагато більше, ніж в промисловості в ці-
лому) спостерігається в секторі високих технологій ЄС. Це пояс-
нюється високим рівнем продуктивності праці в секторі високих 
технологій, що може бути результатом швидше більш значної ка-
піталомісткості виробництва, ніж ефективності самої по собі або 
же капіталоозброєності робочої сили, якщо враховувати працю і 
капітал разом. За розміром доданої вартості із розрахунку на 1 
зайнятого великі підприємства сектора високих технологій майже 
на 50% перевищували середні, які, у свою чергу, були на 25% ре-
зультативнішими, ніж малі. Ця закономірність характерна для 
всіх галузей високотехнологічного сектора, хоча дещо менша у 
точному приладобудуванні, де питома вага зайнятих на великих 
фірмах відносно нижча [12, с.7]. 

Одне з головних питань організації бізнесу в промисловості 
– це питання, які підприємства будуть найефективнішими – вели-
кі чи малі. Поняття великих і малих масштабів визначаються ма-
сштабами відповідних ринків. Від вирішення цього питання за-
лежить те, як буде обслуговуватись та чи інша галузь – багатьма 
малими фірмами чи декількома великими фірмами. Математичну 
властивість виробничої функції, що дозволяє описати взаємо-
зв’язок між обсягами та ефективністю ресурсів називають ефек-
том масштабу [13, с.273]. Це поняття визначає, що відбувається з 
випуском продукції, коли всі ресурси (фактори, що вводяться) 
збільшуються в одній і тій же пропорції. Виходячи з того, що 
ефект масштабу передбачає, що всі фактори – перемінні, концеп-
ція масштабу є по своїй суті довгостроковою. 

Виробнича функція, для якої пропорційні зміни всіх факто-
рів виробництва викликають більш ніж пропорційну зміну випу-
ску продукції, свідчить про так званий зростаючий ефект масш-
табу. Якщо пропорційна зміна всіх факторів виробництва приво-
дить до більш ніж пропорційного збільшення випуску продукції, 
тобто до зростаючого масштабу, то це є властивістю виробничого 
процесу. Вважається, що зростаючий ефект масштабу виникає 
внаслідок можливостей великих підприємств. 

Виробнича функція необов’язково має демонструвати одна-
ковий ефект масштабу протягом усього випуску продукції. Як 
правило, при низьких рівнях виробництва діє зростаючий ефект 
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масштабу, за яким слідує при середніх рівнях випуску – постій-
ний ефект масштабу, а потім має місце ефект масштабу, що зме-
ншується. 

Більша частина економіки в розвинених країнах базується 
на великих інтегрованих корпораціях, зокрема транснаціональ-
них. Їх поява відбулась у 50-60 рр. ХІХ ст. у США на залізниці, а 
панівне становище у всіх галузях обробної та добувної промис-
ловості з масовим виробництвом стандартизованої продукції від-
булось у першій половині ХХ ст. [14, с.39]. 

За визначенням А.Чендлера, велика корпорація – це сучасне 
ділове підприємство, яке є організацією, що складається з бага-
тьох окремих географічно розділених великих виробничих оди-
ниць і керується багатошаровою ієрархією найманих менеджерів 
(топ та лінійних), випускає багато найменувань подібної або 
принципово різної продукції, інтегрує в собі стадії розробки про-
дукції та технологій, добування ресурсів, декілька стадій вироб-
ництва, а також збутові підрозділи, у тому числі рекламні [15, 
с.2]. 

Кожна велика корпорація має могутні науково-дослідні 
структури, результатом діяльності яких є постійне технологічне 
та продуктове оновлення, спрямоване на створення стійких кон-
курентних переваг. Для підтримки постійного інноваційного 
процесу потрібні постійні, довгострокові інвестиції в НДДКР, у 
нові технології, розвиток і створення ресурсів, кадрового забез-
печення, у створенні нових організаційних структур. Усі ці ви-
трати мають трансформуватись у результати, що забезпечать 
конкурентні переваги нової продукції, тобто успішність здійс-
нення інноваційного процесу, що можливо лише в межах певної 
організаційної структури. Як свідчить світовий досвід, олігополі-
стична структура економіки в розвинених країнах, яка базується 
на пануванні незначної кількості великих інноваційних фірм (ве-
ртикально інтегрованих корпорацій), зумовлена здатністю цих 
організацій забезпечувати процес трансформації високих постій-
них витрат, пов’язаних із інноваційним процесом, у низькі витра-
ти одиниці нової продукції. У процесі цієї трансформації в межах 
організації розвиваються такі унікальні ресурси (організаційні 
здібності): знання та уміння менеджерів і робітників, системи 
цінностей, стійкі взаємозв’язки зі споживачами та постачальни-
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ками, особливі технології. Ефективне регулювання цих ресурсів 
дозволяє одержати унікальну продуктивність невеликій кількості 
компаній, сприяючи в подальшому їх зростанню до панування в 
галузі або декількох галузях. Накопичення цих унікальних здіб-
ностей є основною конкурентною перевагою декількох великих 
компаній порівняно з великою кількістю дрібних суперників, 
яким саме відсутність таких ресурсів, нездатність швидко набути 
ці здібності не дозволяють на рівних конкурувати з олігополіями 
[див. 14, с. 44 – 45]. 

Згідно з так званою "гіпотезою Й.Шумпетера" монопольне 
становище фірми є головною умовою успішної інновації. На про-
тивагу поширеній думці, великі фірми, що володіють монополь-
ною або олігопольною владою, негативно впливають на розвиток 
науково-технічного прогресу, Й.Шумпетер висунув протилежну 
ідею. Він стверджував, що найбільшого прогресу досягли не фір-
ми, які працюють в умовах відносно вільної конкуренції, а саме 
великі концерни. За думкою австрійського вченого, традиційна 
неокласична аргументація стосовно суспільної неефективності 
розміщення ресурсів в умовах значної ринкової влади окремих 
фірм правильна лише щодо аналізу стаціонарного стану, який не 
враховує чинника технічного прогресу, через що перестає "пра-
цювати" при аналізі динамічному [16, с.109]. 

Вузький підхід до розгляду конкуренції та монополії в ме-
жах галузевої структури є досить поширеним серед економістів. 
У реальній дійсності вирішальна роль належить конкуренції, яка 
базується, за словами Й.Шумпетера, "на нових різновидах това-
рів, новій технології, нових джерелах пропозиції, нових типах ор-
ганізації". Ця конкуренція забезпечує значне скорочення витрат 
або підвищення якості. Вона загрожує фірмам не деяким скоро-
ченням прибутків та випуску продукції, а повним банкротством, 
самому їх існуванню. Такий різновид конкуренції, за думкою авс-
трійського вченого, найефективніший і найважливіший, він є мо-
гутнім важелем, який, зрештою, розширює виробництво та зни-
жує ціни. І саме ця конкуренція діє не тільки тоді, коли вона є, а й 
тоді, коли існує просто її постійна загроза. Саме ця конкуренція 
дисциплінує і змушує бізнесмена почувати себе у конкурентній 
ситуації, навіть коли він у даній галузі один. І в "багатьох випад-
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ках, хоча й не у всіх, це спричиняє поведінку подібну до тієї, яка 
характерна для моделі досконалої конкуренції [див. 16, с.113]. 

Встановлення монополії на обмежений термін, як правило, є 
необхідною умовою інноваційного розвитку, тому що створення 
інновації супроводжується більш високими витратами. Прагнен-
ня до монопольної влади стає рушійною силою прогресу. Іннова-
ційна економіка потребує недосконалого ринку для того, щоб фі-
рми, що запроваджують нові технології, могли відшкодувати свої 
витрати. Й.Шумпетер вважав, що монопольний прибуток може 
бути ефективним засобом накопичення коштів для фінансування 
додаткових інвестицій. Великий монополістичний бізнес з пози-
цій динамічної ефективності та створення умов для масштабних 
інновацій має переваги перед компанією, що працює в умовах 
досконалої конкуренції. 

Й. Шумпетер запропонував ідею позитивної взаємодії кон-
куренції та монополії на противагу неокласичному принципу 
протиставлення конкуренції та монополії як двох полярно проти-
лежних ринкових ситуацій. Він ввів поняття "ефективна конку-
ренція", "ефективна монополія", виходячи у поєднанні цих кате-
горій з процесами нововведень та функцій підприємницького но-
ваторства. За Й.Шумпетером, дійсно ефективна конкуренція мо-
жлива лише в умовах динамічної економіки, тобто там, де по-
стійний потік нововведень порушує стаціонарну ситуацію. Ново-
введення (у продуктах, технології, організації виробництва та 
збуту, управлінні компаніями) – стрижень конкуренції нового ти-
пу, що значно більш дійова, ніж традиційна цінова конкуренція. 
Динамічну конкуренцію, що стимулюється намаганням одержан-
ня надприбутків за рахунок переваг у витратах та якості самого 
продукту, Й.Шумпетер назвав ефективною конкуренцією. 

Динамізацію ринкового процесу як наслідок "нової конку-
ренції" Й.Шумпетер пов’язував з переходом до епохи "великого 
бізнесу", коли вирішальну роль в економіці почали відігравати 
великі компанії. Саме вони концентрують значні ресурси, необ-
хідні для реалізації нововведень, для здійснення відповідних дов-
гострокових інвестиційних проектів. З нововведеннями пов’язані 
конкуренція і монополія нового типу на відміну від тих форм мо-
нополії, що базуються на особливих правах та привілеях, зокрема 
на обмежені ресурси та дефіцитні товари. Монополією, що є нас-
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лідком нововведень, Й. Шумпетер називає ефективною, тому що 
вона формується в умовах активної конкуренції. Вона несумісна 
із застійними явищами, є благотворним наслідком конкуренції і 
не відокремлюється від неї. Й. Шумпетер вважав, що саме інно-
вації руйнують монополії: вплив нововведень, наприклад, нових 
технологій, на існуючі галузеві структури в довгостроковому ас-
пекті перешкоджає стратегії обмеження виробництва, збережен-
ню панівних позицій для максимізації прибутку [17, с.130]. Як 
підкреслює Н.І.Іванова, "економічна історія інноваційної діяль-
ності, закономірності становлення та зміни галузей – лідерів тех-
нічного прогресу показують, що кожний новий товар, що формує 
галузь, як правило, пов’язаний з діяльністю тієї чи іншої великої  
корпорації [18, с.11]. 

При загальній тенденції лібералізації економіки для розви-
нених країн характерним є активна участь держави у підтримці та 
стимулюванні інноваційно-технологічної сфери. Таким чином, 
необґрунтовані рішення, спрямовані на усунення монополістич-
ної діяльності без урахування особливостей сучасного інновацій-
ного процесу, може спричинити негативні наслідки, призвести до 
уповільнення науково-технологічного прогресу. 

Проблема полягає у забезпеченні гармонічного співвідно-
шення антимонопольного регулювання та промислової політики. 
В останні роки, наприклад в Росії, набула поширення дискусія 
про роль і місце промислової та конкурентної політики. Існує ду-
мка, що промислова політика необхідна для прискорення темпів 
економічного зростання, в той же час як антимонопольна політи-
ка, створюючи зайві та додаткові обмеження функціонування ри-
нку, виконує в сучасній російській економіці деструктивну роль. 
Згідно з протилежною думкою, антимонопольна політика потріб-
на для вирівнювання умов конкуренції і створення таким чином 
стимулів для інвестування, тоді як промислова політика спрямо-
вана на надання пільг окремим господарчим суб’єктам, позбавляє 
їх стимулів до підвищення ефективності виробництва. Ці крайно-
сті базуються на уявленні про протиріччя та взаємовиключення 
промислової та конкурентної політики [19, с.18]. У той же час 
побудова інноваційної моделі розвитку економіки передбачає їх 
взаємодію та одночасне застосування.  
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Загальна мета як промислової, так і конкурентної політики – 
забезпечення стійкого економічного зростання. Різними є засоби, 
що використовуються державою для прискорення економічного 
зростання. Промислова політика здійснюється шляхом надання 
обмеженій кількості суб’єктів господарювання додаткових ресур-
сів. Основне завдання ефективної конкурентної політики – попе-
редження необґрунтованих конкурентних переваг, що є наслід-
ком зловживань домінуючим становищем. Промислова політика 
має бути спрямована на вирішення завдань створення сприятли-
вих умов для розвитку пріоритетних із позицій інтересів усієї на-
ціональної економіки галузей і виробництв. Конкурентна політи-
ка передбачає створення конкурентних механізмів там, де вони 
забезпечують більш високу ефективність використання обмеже-
них ресурсів. Успішна сучасна модель економічного зростання не 
може бути побудована ні виключно методами конкурентної полі-
тики, ні виключно методами промислової політики. Потрібне 
сполучення механізмів, притаманних обом видам регулювання.  

Так, для здійснення промислової політики важливим є зни-
ження бар’єрів входу на ринки, усунення недобросовісної конку-
ренції, необґрунтованого завищення цін з боку постачальників.  
У той же час при виборі об’єктів і методів промислової політики 
мають братись до уваги загрози щодо конкуренції. Це знайшло 
своє відображення у законодавстві ЄС про державну допомогу. В 
1992 – 1994 рр. були прийняті спеціальні закони щодо регулю-
вання державної допомоги національним компаніям. Головним 
критерієм залишаються інтереси розвитку конкуренції на євро-
пейському просторі, а державна допомога може підірвати самі за-
сади конкурентного механізму. Однак, хоча ця допомога розгля-
дається як інструмент викривлення конкуренції у ЄС, її заборона 
у ЄС не є абсолютною та безумовною. Вважається, що держдо-
помога може мати позитивні наслідки, які сприяють досягненню 
цілей конкурентної політики ЄС. 

Держдопомога корегуватиме недоліки ринку, з якими не-
спроможне впоратись антимонопольне регулювання. Або ця до-
помога має супроводжуватися такими важливими зовнішніми 
ефектами (підтримка і розширення зайнятості, охорона навколи-
шнього середовища, НДДКР, регіональний розвиток), які компе-
нсують її наслідки для конкуренції на ринках. Саме тому ЄС у 
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оцінці держдопомоги притримується виваженого підходу. Прак-
тика показує недостатність одного виду конкурентної політики 
для формування ефективних ринкових структур [20, с.36]. 

4.2. Консолідація промислового капіталу 
в світі та Україні 

Необхідність активізації процесів запровадження організа-
ційних інновацій посилюється проблемами глобалізації та загост-
рення міжнародної конкуренції. Для успішної конкурентної бо-
ротьби з іноземними виробниками на внутрішньому та світових 
ринках національний виробник має володіти відповідними мож-
ливостями. Формування організаційних структур повинно відбу-
ватись згідно з загальносвітовими тенденціями. 

Як свідчить світовий досвід, визначальна роль у сучасній 
ринковій економіці належить транснаціональним корпораціям. Ці 
велетенські утворення охоплюють усі галузі сучасної економіки 
та більшу частину регіонів світу. Експансія ТНК щодо нових ре-
гіонів поширилась у 90-ті рр. минулого ст., що пов’язано, зокре-
ма, з розпадом СРСР, політичними та економічними змінами в 
колишніх соціалістичних країнах, технологічною революцією, 
ускладненням та посиленням конкуренції. Використовуючи су-
часні системи планування та інформаційні комунікації, ТНК роз-
робили та поширили досить ефективні конкурентні стратегії. 

Унаслідок розвитку ТНК глобальна економіка перетворю-
ється в єдину відтворювальну систему, завдяки чому тільки сві-
товий ринок володіє досить ефективним інформаційним механіз-
мом регулювання міжгалузевих та міжрегіональних пропорцій 
відтворення. Саме глобалізація економічної діяльності визначає 
особливості світової економіки та її складових – національних 
господарств як на теперішньому етапі, так і в майбутньому. Оскі-
льки економіка України об’єктивно задіяна у процеси глобаліза-
ції, закономірності розвитку світової економіки мають пряме від-
ношення до України. 

Злиття та поглинання стали важливим чинником економі-
чного розвитку в сучасних умовах. Ці процеси мають не локаль-
ний, не регіональний і навіть не національний характер. Злиття та 
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консолідації перейшли на найвищий – глобальний – рівень [21, 
с.17]. Глобалізація є великим стимулом для галузевої консоліда-
ції. Тенденція до тотальної галузевої глобалізації буде посилюва-
тись через продовжування зникання торгових бар’єрів, а Всесвіт-
ня торгова організація зміцнюватиме і поширюватиме свій вплив 
на все більшу кількість країн. 

Кількість поодиноких успішно функціонуючих малих під-
приємств, не включених у процеси світової консолідації та 
об’єднання бізнесу, невпинно зменшуватиметься. Малі підприєм-
ства для свого виживання будуть вимушені діяти за правилами 
консолідаційного процесу, основними з яких є таке: поглинайте 
або поглинуть вас, оптимальним розміром є більший розмір – бі-
льший, ніж у попередньому році, ніж у конкурентів. 

Патрик А.Гохан визначає злиття (merger) як об’єднання 
двох корпорацій, в якому виживає тільки одна з них, а інша при-
пиняє своє існування [22, с.21]. При злитті компанія, що 
поглинає, забирає активи та обов’язки компанії, що поглинається. 
Злиття відрізняються від консолідації (consolidation) тим, що дві 
або більше компаній об’єднуються, щоб створити нову компанію, 
яка починає функціонувати як нова юридична особа. Незважаючи 
на різницю між термінами "злиття" та "поглинання", вони іноді 
використовуються як взаємозамінні. Термін "поглинання" 
(takeover) іноді стосується тільки ворожих угод. 

Злиття та поглинання, по суті, це акти купівлі-продажу, 
об’єктом яких стає контроль над власністю компанії. Згідно з те-
орією, злиття та поглинання підвищують ефективність компанії 
за рахунок того, що новий власник вважає заплачену суму нижче 
реальної та планує одержати прибуток більший, ніж попередній 
власник шляхом вбудови компанії у свій виробничий і фінансо-
вий ланцюг і реалізації різного роду синергій. 

За типами об’єднання компаній злиття класифікуються як 
горизонтальні, вертикальні або конгломератні. Горизонтальні 
злиття відбуваються, коли об’єднуються два конкуренти. Якщо 
внаслідок горизонтального злиття збільшується ринкова влада, 
що призведе до антиконкурентних наслідків, то це може бути 
оскаржено на підставі антитрестівських законів. Але практика 
свідчить, що в останні роки у США спостерігається ліберальне 
ставлення державних органів до багатьох горизонтальних злиттів 

 258



4.2. Консолідація промислового капіталу в світі та Україні 

і відсутність перешкод для їх здійснення [див. 22, с.22]. Вертика-
льні злиття – це об’єднання компаній, що мають взаємовідносини 
покупця та продавця. Конгломератне злиття здійснюється, коли 
компанії не є конкурентними і не знаходяться у відносинах поку-
пця та продавця. 

За основними видами конкуренції, які спостерігаються на 
сьогодні між автомобільними ТНК, виділяють індустріальний, 
виробничий, технологічний, іміджевий та ринковий типи злиття 
та поглинання. 

Індустріальний тип охоплює майже 18% від загальної кіль-
кості угод. У цьому випадку йдеться про укрупнення існуючої 
ТНК, що забезпечує ефект масштабу операцій та розширення ви-
робничого асортименту. Об’єднання компаній дозволяє випуска-
ти або різні моделі автомашин на одній технологічній і технічній 
основі, або одні й ті ж моделі, але під різними марками. Це дає 
змогу одержати додаткову економію шляхом розширення вико-
ристання стандартизованих елементів і деталей. 

Технологічні злиття та поглинання (15% загальної кількості) 
спрямовані на підвищення інноваційності продукції. Іміджеві 
злиття та поглинання (24% від загальної кількості) зумовлені на-
маганням розширити виробничу номенклатуру шляхом додаван-
ня до неї престижних і дорогих марок, які мають багату історію 
та визнану репутацію. 

Найпоширенішими (43% від загальної кількості) є ринкові 
злиття та поглинання, що передбачають не тільки виробниче 
укрупнення, але й збільшення присутності на нових для певної 
ТНК ринках. При цьому вона може використовувати торгову ма-
рку компанії, яку було поглинуто або асоційовано, а також її ви-
робничі потужності, компанії збуту, постачальників комплектую-
чих, технології та клієнтську базу [23, с.81]. 

Досягнення високої конкурентоспроможності в межах сві-
тового господарства тією чи іншою галуззю можливе лише шля-
хом придбання компанією виробничих потужностей та збутової 
мережі в регіонах, де її присутність недостатня. Інтернаціоналі-
зація галузей супроводжується поглинанням слабких конкурентів 
і створенням міжнародних альянсів. Так, наприклад, у автомобі-
лебудуванні за 1990 – 2002 рр. було зареєстровано 35 великих 
злиттів і поглинань. Утворення трансрегіональних стратегічних 
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альянсів у автомобілебудуванні розглядається як основний меха-
нізм формування глобальної системи галузі. При цьому має місце 
функціональне об’єднання окремих організаційно-господарчих і 
виробничо-технічних елементів різних ТНК у всіх регіонах світу, 
що створюються для підвищення ефективності всіх його учасни-
ків. Найактивнішими щодо процесів злиття та поглинань були 
американські корпорації, на їх долю припало 11 угод. Вирізня-
ється німецька компанія Volkswagen, до складу якої за вказаний 
період увійшло 6 інших автовиробників. Основним видом злиття 
стало поглинання незалежних національних виробників (26), а 
також створення альянсів з іншими ТНК на засадах взаємної уча-
сті у капіталі. Було тільки 2 злиття, завдяки чому утворилися нові 
транснаціональні групи (Daimler-Chrysler та Renault-Nissan) [див. 
23, с.79].  

Історія злиттів і поглинань є відображенням ключових тен-
денцій організаційного розвитку корпоративної Америки. 
П.А.Гохан виділяє п’ять періодів в історії "злиттів", які часто на-
зивають хвилями злиттів. Ці періоди характеризуються циклічні-
стю – сплески змінялись спадами: за періодом з більшою кількіс-
тю злиттів приходив період спаду з відносно їх меншою кількіс-
тю. Перші чотири хвилі охоплюють 1897 – 1904 рр., 1916 – 1929 
рр., 1965 – 1969 рр. і 1984 – 1989 рр. У кінці 1980-х рр. активність 
у сфері злиття знизилась, але знову зросла на початку 1990-х, що 
й стало теперішньою п’ятою хвилею [див.  22, с.41]. 

Більш ранні хвилі злиття знаходились під значним впливом 
технологічної трансформації США у велику індустріальну еко-
номічну державу. Перша хвиля злиттів характеризувалась гори-
зонтальними комбінаціями і консолідаціями у декількох галузях. 
У другій – домінували, головним чином, горизонтальні угоди, але 
було багато і вертикальних. Третя – стала ерою конгломератів, 
тобто переважали поглинання компаній з різних галузей. Під час 
четвертої хвилі на сцені з’явився корпоративний рейдер, який не-
рідко використовував ринок викидних облігацій для фінансуван-
ня угод із високою часткою позикових коштів. Коли в кінці 1980-
х рр. ринок викидних облігацій впав і економіка перейшла у ста-
дію спаду, очікувалось, що стрімкий рух злиття і поглинань за-
кінчується. Але спад злиттів був коротким, і у 1992 р. знову збі-
льшився, розпочавши початок п’ятої хвилі. 
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Різні хвилі злиттів викликали істотні зміни у структурі аме-
риканського бізнесу. Вони зіграли надзвичайно важливу роль у 
трансформації американської промисловості з сукупності малих і 
середніх підприємств в її сучасну форму, яка представлена тися-
чами багатонаціональних корпорацій. 

Визнається, що стратегія поглинань Microsoft стала ключо-
вим елементом її історичного піднесення: з 1994 по 2002 рр. фір-
ма купила більше 50 компаній [див. 21, с.108]. Для захисту своїх 
позицій через захоплення ринку вона активно поглинала компа-
нії, що були неконсолідовані. Стратегія постійного зростання 
охоплювала також поглинання нових напрямів бізнесу та засоби 
інформації. Активність Microsoft у сфері поглинань дуже обме-
жили обвинувачення з боку уряду США у порушенні антимоно-
польного законодавства. Але не зазнавши особливих руйнувань 
під час юридичних нападів, цей гігант, як передбачається, має 
швидко відродити свою стратегію поглинань. 

П’ятий період злиття характеризується більшою стратегіч-
ною спрямованістю. Компанії розглядали злиття як швидкий та 
ефективний засіб розширення, намагаючись запровадити, переду-
сім, нову стратегію, а не досягти швидкого фінансового збага-
чення. Метою їх був вихід на нові ринки або використання пере-
ваг, що могла дати синергія. Необхідність досягнення світових 
критеріїв економічної ефективності спричинили прискорене по-
ширення процесів злиття та поглинань у Європі та Азії. Угоди 
п’ятої хвилі злиттів набули міжнародного характеру і стали гло-
бальним явищем. 

Наймогутніші фірми Європи почали втрачати свої переваги 
у змаганні з процвітаючими американськими конкурентами, що 
поглинають світовий ринок. Тому саме злиття стали розглядатись 
як шлях до подолання відставання європейських фірм. Загроза 
збільшення безробіття під час скорочення витрат компаній, що 
злились могло стати одним із основних аргументів опору злиття з 
боку урядів Європи. Але заінтересованість у зростанні ефектив-
ності є занадто великою, щоб зупинити процеси об’єднань.  

У 2005 р. сукупна сума угод по злиттям і поглинанням дося-
гла у Європі 1 трлн дол., з них майже половина цієї суми – вар-
тість міжнародних злиттів. Ажіотаж посилився в перші місяці 
2006 р. і став найбільш відчутним у березні, коли німецька фар-
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мацевтична компанія Merck подала заявку вартістю 14,6 млрд єв-
ро (17,4 млрд дол.) щодо купівлі свого вітчизняного конкурента 
компанії Schering [24, с.104]. Курс акцій Schering різко зріс як на-
слідок впевненості інвесторів у здатності Merсk перекрити заявки 
конкурентів. Merсk сподівається, що злиття з іншим виробником 
середніх масштабів дозволить збільшити розміри виробництва, 
що, як передбачається, повинно компенсувати величезні витрати 
на розробку нових ліків. 

Найбільша кількість європейських угод припадала на Вели-
ку Британію, за якою слідували Німеччина та Франція (табл. 4.2). 
В Азії вартість та кількість угод також істотно збільшилась, по-
чинаючи з 1998 р. Більшість цих угод укладалась у Японії. 

 
Таблиця  4 .2  

Вартість злиттів і поглинань по країнах, млрд дол. 

Роки США Велика 
Британія 

Німеч-
чина Франція Канада Японія 

1990 301,3 99,3 17,1 19,6 25,3 14,2 
1991 205,7 67,5 18,6 26,4 13,7 6,6 
1992 216,9 51,5 19,0 28,1 13,1 4,2 
1993 347,7 42,6 15,6 23,3 18,1 6,5 
1994 483,8 52,6 10,4 29,6 26,0 5,3 
1995 734,6 157,7 17,3 23,6 36,1 40,4 
1996 930,8 133,9 14,9 59,3 49,9 12,0 
1997 1 248,1 178,0 62,8 87,1 63,4 20,1 
1998 2 009,2 214,2 68,5 103,8 94,6 25,7 
1999 2 149,9 434,0 339,2 313,4 97,5 202,1 
2000 2 073,2 473,7 174,8 88,7 230,2 108,8 

Джерело: Thomson Financial Securities Data. По: Гохан П.А. Слияния, 
поглощения и реструктуризация компаний // Пер. с англ. – 2 изд. – М.: 
Альпина Бизнес Букс, 2006. – С. 79.  

Можливості об’єднання є майже у всіх сегментах економіки, 
починаючи з авіабудування і закінчуючи банківською системою. 
Практика свідчить, що всі галузі консолідуються та розвиваються 
подібним чином. Дослідження показують, що активність у сфері 
злиттів і тенденції консолідації можуть прогнозуватись [див. 
21, с.21]. Як передбачає Грейм Динз, у довгостроковій перспек-
тиві галузеві консолідації будуть приблизно на 80% співпадати зі 
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зростанням глобальних фондових індексів (які, за його думкою, 
протягом наступних 10 років зростуть приблизно на 300%). Та-
ким чином, хвиля злиття, яка має відбутися і в подальшому силь-
но впливатиме на ціни акцій у всьому світі. Щодо конкретних га-
лузей, то, наприклад, у автомобільній галузі, домінуватимуть 
найбільш значні глобальні суб’єкти господарювання, такі як 
Volks-wagen, GM, Ford або Daimler-Chrysler. По всьому світу 
продовжує консолідуватись банківська галузь – на роль глобаль-
ного лідера претендують – Deutshe Bank i Citigroup.  

Якщо у попередніх хвилях злиттів і поглинань (70-80-х рр. 
минулого ст.) було характерним домінування трансакційних 
стратегій у діяльності компаній, спрямованих на зниження транс-
акційних витрат, то у п’ятій хвилі через уповільнення інновацій-
ної активності в межах таких стратегій посилилася орієнтація на 
інший ресурс підвищення ефективності – ефект економії на мас-
штабі використання ключових ресурсів фірми. Ця стратегія хара-
ктеризується посиленням спеціалізації, досягненням значних об-
сягів виробництва товарів і послуг у межах відносно вузького 
асортименту, відмовою від непрофільних видів діяльності, вико-
ристанням, головним чином, ринкових механізмів взаємодії ком-
паній. Такі умови створюють переваги фірмам для активізації ін-
новаційної діяльності, в результаті якої відбувається таке зрос-
тання фінансової ефективності, яке компенсує одночасне зрос-
тання трансакційних витрат, пов’язаних зі звільненням від не-
профільних видів виробництва. Дедиверсифікація (спеціалізація) 
зумовлена, зокрема, недостатньо ефективним використанням ре-
сурсів у рамках корпорацій з ускладненими структурами, поши-
ренням практики "перекачування" коштів від сильних підрозділів 
до слабких, які не забезпечували їх належну віддачу. Тому дивер-
сифіковані багатогалузеві холдинги та конгломерати зараз почали 
втрачати свої рейтинги й залишати списки провідних компаній 
світу. Так, за 1996 – 1999 рр. багатогалузеві хімічні корпорації – 
американська "Дюпон" та німецька "Байер" – спустились відпові-
дно з 28 на 73 та з 81 на 175 місце [25, с.56]. 

Слід відмітити наявність в деяких країнах державного про-
текціонізму щодо міжнародних угод, число яких постійно зрос-
тає. Наприклад, у 2005 р. Франція вороже зустріла наміри компа-
нії PepsiCo придбати компанію Danone, великого французького 
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виробника молочних продуктів, й американський гигант змуше-
ний був відмовитись від своїх планів. За останній час Франція 
очолила європейські країни у компанії проти міжнародних злит-
тів, що загрожують так званим національним героям [див. 24, 
с.105]. Країна обнародувала свої плани використання державного 
інвестиційного фонду з метою блокади можливих спроб злиття з 
іноземними компаніями в майбутньому. У 2005 р. Франція опуб-
лікувала список з 11 "стратегічних секторів", що мають бути 
юридично захищені від посягань зарубіжних інвесторів. Інші кра-
їни також заявляють про необхідність бар’єрів. Іспанський уряд, 
наприклад, намагається сприяти угодам між місцевими компані-
ями. Польщі вдається протистояти злиттю місцевих банків з іно-
земними фірмами. Італія схвалює протекціонізм у відповідь на 
наступ іспанців і  французів. 

У той же час країни, що намагаються захистити "стратегіч-
ні" галузі від посягань, не завжди досягають своєї мети. Бізнес 
впевнено розвиває наступ на протекціонізм, тому що успішний 
бізнес ніколи не полишить можливості розширити межі своїх во-
лодінь.  

Досвід підприємств розвинених країн свідчить про склад-
ність проблеми інтеграції, особливо це стосується міжнародних 
угод. Близько половини нових підприємств можуть не досягти 
своєї мети. Частіше всього основною причиною є різниця куль-
тур, національні особливості. Наприклад, це проявляється у різ-
ному ставленні до ризиків – чим більше відрізнявся підхід до 
управління ризиками у покупця та компанії, яку купували, тим 
меншою була вирогідність досягнення ідей нового бізнесу. Це рі-
зне ставлення до ризику є проявом більш істотних різниць. Тому 
особлива увага при вирішенні питань злиття має бути приділена 
організаційному аналізу. 

За думкою Ульфа Туорека, експерта з міжнародних злиттів з 
Mercer Delta, національні різниці переплітаються з різницями ко-
рпоративних культур [26, с.103]. Таким чином, не всі зарубіжні 
компанії запроваджують ефективні принципи інтегрованого 
управління, діють у межах загальних стратегій та цілей, що по-
значається на результатах їх діяльності, не дозволяє одержати си-
нергічний ефект інтеграції взаємодії. Досягнення високої ефекти-
вності управління в інтегрованих системах – складне завдання, 
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вирішення якого вимагає справжнього професіоналізму, вищої 
ланки менеджменту, опрацювання низки конкретних норм і  пра-
вил корпоративної взаємодії та регулювання. 

Як свідчить досвід підприємств, що брали участь у процесах 
злиття, особлива увага, передусім, має бути приділена пошуку 
раціональних технологій інтеграційної взаємодії, стратегічному 
плануванню та фінансуванню, реструктуризації виробничих та 
управлінських систем. Основна проблема ефективного функціо-
нування – це досягнення синергічного ефекту інтеграційної взає-
модії. Найбільш складні питання забезпечення синергії пов’язані 
з пошуком алгоритмів сумісної поведінки на ринках, механізмів 
підпорядкування особистих інтересів загальній стратегії, з визна-
ченням раціонального співвідношення централізації та децентра-
лізації управління.  

У Центральній та Східній Європі також спостерігається бум 
злиття та поглинань. У 2005 р. загальна розрахункова вартість усіх 
угод щодо злиття та поглинань становила 91,2 млрд  дол., що в два 
рази більше, ніж у 2004 р. Українська складова цих процесів поки 
незначна – у 2005 р. відбулось 85 угод вартістю 2,3 млрд  дол. (без 
урахування приватизаційних угод), або 3% від загального обсягу 
угод у Центральній та Східній Європі. Більшість угод припадало 
на промислове виробництво, фінансові послуги та телекомунікації 
[27]. 

Зростаюча тенденція кількості та обсягу угод зі злиттів і по-
глинань характерні і для Росії. У 2000-х рр. темпи росту злиттів і 
поглинань у цій країні випереджали середньосвітовий рівень бі-
льше ніж у 3 рази. Серед особливостей злиттів і поглинань в Росії 
можна виділити такі [28, с.38]:  

1. Активізація участі держави в постприватизаційних проце-
сах злиттів і поглинань. Держава стала головною фігурою на ри-
нку злиттів і поглинань, обійшовши всіх інших конкурентів із 
приватного та корпоративного бізнесу, і таке становище прогно-
зується і на перспективу. Поки що участь держави обмежувалась 
сировинними галузями, але вона може активізуватись і в інших 
галузях (металургія, хімія, транспорт, телекомунікації). На ринку 
банківських і страхових послуг будь-якої активізації участі дер-
жави поки що не спостерігається. 
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2. Посилення ролі адміністративного ресурсу знаходить свій 
прояв у тому, що перерозподіл активів здійснюється не стільки на 
засадах глибокого аналізу ринкової кон’юнктури, скільки у 
зв’язку з бажаннями конкретних чиновників та афілійованих з 
ними підприємців.  

3. Середній та дрібний бізнес – головні учасники на росій-
ському ринку злиттів та поглинань. Аналіз усіх угод 2004 р. свід-
чить, що лише 30 угод з 239 є великими (сума угоди більше 100 
млн  дол.). 

4. У нафтогазовій, харчовій, телекомунікаційній та транспо-
ртній галузях спостерігається найбільша активність зі злиття та 
поглинання. Експерти прогнозують, що у найближчі роки рин-
ком, що буде найбільш динамічно розвиватись, буде сфера теле-
комунікацій та інформаційних технологій. 

Завдячуючи підвищеній увазі держави, інвестиційна актив-
ність, а також інтенсифікація процесів злиття та поглинань очі-
куються у воєнно-промисловому комплексі і сфері діяльності ви-
сокотехнологічних компаній, здатних випускати продукцію двій-
ного призначення; в лісовій та целюлозно-паперовій промислово-
сті; у секторі хімії та фармацевтики. 

Найбільш "млявим" на ринку злиття та поглинань поки за-
лишається сектор легкої промисловості. Російські підприємці не 
виявляють намагання придбати активи у даній галузі. Їх інтереси 
спрямовані на пошук активів за кордоном  як в Азії, так і у Схід-
ній Європі. 

5. Російські підприємці почали освоювати нові технології 
злиття / поглинання. Відомо, що угоди злиття та поглинання по-
требують значних коштів – іноді вартість компанії перевищує 
мільярд доларів. За кордоном часто використовують при їх здій-
сненні цінні папери компанії-ініціатора угоди. Так звані "папе-
рові" угоди (papers deals) у Росії майже не використовуються. 
Майже стовідсотково злиття та поглинання оплачуються грошо-
вими коштами. Їх джерелами є переважно кошти афілійованих 
офшорних компаній. В той же час збільшується кількість інших 
механізмів для одержання необхідних грошових коштів. Компа-
нії частіше починають використовувати випуск облігацій, роз-
міщення акцій на біржі, одержання банківських кредитів. Зокре-
ма, у 2004 – 2005 рр. почастішали угоди з використанням LBO 

 266



4.2. Консолідація промислового капіталу в світі та Україні 

(leverage by out – випуск бізнесу із залученням позичкових кош-
тів) і МВО (management buy – out – викуп частки менеджменту 
підприємства). Ці технології, звичні у Європі та США, стають 
актуальними і для Росії, хоча частка таких угод від загальної кі-
лькості поки невелика: у 2004 – 2005 рр. вона становила близько 
4 %. 

Збільшення можливостей фінансування, у тому числі для 
викупу компаній борговим фінансуванням, сприяє розвитку про-
цесів злиттів та поглинань у Росії. Зараз навіть середні компанії 
можуть залучити необхідні кошти для фінансування своєї страте-
гії розвитку шляхом злиття та поглинання. І ці тенденції, як про-
гнозується, будуть зберігатись. Лідером за обсягом здійснених 
угод є галузь, компанії якої мають самі великі обсяги вільних 
грошових коштів в економіці – це нафтогазова промисловість. У 
числі лідерів також добувна промисловість, зв’язок, металургія. 
По кількості угод до лідерів додаються харчова промисловість і 
машинобудування. Очікувана тенденція збільшення активності в 
галузях, які не були охоплені цими процесами або охоплені не-
значною мірою. Приклад такої галузі – виробництво медичних 
інструментів. З розвитком економіки злиття та поглинання бу-
дуть відбуватись у всіх галузях і будуть визначальним чинником 
їх розвитку. 

6. Виділяється певна специфіка у міжнародних угодах злит-
тя / поглинання у двох основних груп компаній. Перша – це най-
більші російські холдинги, діяльність яких не обмежується кор-
донами власної країни і впливає на весь світовий ринок. Для та-
ких компаній, як "Газпром", "Лукойл", "Норильский Никель", 
стратегія яких орієнтована на світовий ринок, транскордонні 
злиття та поглинання є нормою, а часто і необхідною стратегією 
для їх розвитку. Другу групу становлять дрібніші компанії, для 
яких зарубіжні ринки містять потенціал для їх розвитку. Підпри-
ємства цієї групи орієнтуються, головним чином, на країни СНД. 
Вони діють на декількох ринках, використовуючи для них різні 
стратегії. Це такі компанії, зокрема, як Вім-Біль-Дан, якій, між 
іншим, належить значна частка в молочній промисловості Украї-
ни. Під відомими торговельними марками цієї компанії 
("Слов’яночка", "Чудо", "Веселий молочник", "Домик в деревне", 
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"Рыжий Ап") випускається широкий асортимент молочних про-
дуктів в Україні.  

Вплив зарубіжних компаній на економіку пострадянських 
країн, зокрема Росії, оцінюється як неоднозначний. З одного бо-
ку, вони розвивають виробництво, інвестують в модернізацію 
підприємств. Але головний чинник здійснення виробництва для 
них в цих країнах – низькі витрати, особливо на робочу силу. То-
му багато європейських заводів, прагнучи діяти на сході, перено-
сять свої виробництва. Занадто велика присутність зарубіжних 
компаній на ринку, а також їх присутність у капіталі стратегічно 
важливих компаній може загрожувати економічній безпеці краї-
ни. За думкою російських фахівців, у цьому випадку для еконо-
міки країни більш корисними можуть бути процеси інвестування 
не через форму злиття та поглинання, а шляхом створення нових 
підприємств [див. 28, с.41]. Це сприяє створенню нових робочих 
місць, збільшує конкуренцію. Позитивним є будівництво таких 
нових заводів із залученням вітчизняних компаній. 

7. У процесі злиттів і поглинань в Росії мають місце недру-
жні захоплення, корпоративні конфлікти. Хоча тенденції і техно-
логії на російських ринках злиттів і поглинань змінюються, не-
дружні захоплення власності переважають. У 2004 – 2005 рр. епі-
центром силових захоплень і корпоративних конфліктів, як і в 
попередні роки, стала Москва. Дорога столична земля, на якій 
розташовані промислові підприємства, – основна мета загарбни-
ків. За оцінками спеціалістів загальна вартість підприємств, що 
мали відношення до корпоративних конфліктів за період липень-
грудень 2004 р., становила більше 3 млрд дол. Найбільша кіль-
кість корпоративних конфліктів спостерігалась у машинобуду-
ванні, харчовій та будівельній галузях. Поширенню ворожих за-
хоплень сприяють недоліки корпоративного законодавства, часте 
використання шахрайських схем з підробкою документів, підку-
пом судів, низька прозорість діяльності компаній, нерозвиненість 
фінансового ринку, недосконалість інститутів професіональних 
консультантів. 

Основні проблеми для економіки, пов’язані із захопленням, 
– це втрати для акціонерів, негативні наслідки перепрофілювання 
або зупинки підприємства, що супроводжується втратою робочих 
місць, деформацією галузевої структури. З метою подолання не-
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гативних моментів у процесах злиття та поглинання визнано за 
необхідне внести зміни у законодавство, що має скоротити мож-
ливості для рейдерів (компаній, що здійснюють захоплення). Об-
сяг захоплень в Росії є дуже великим. Тільки у Москві нарахову-
ється декілька сотень рейдерських груп, що здійснюють по декі-
лька захоплень на рік, з бюджетом понад 1 млн  дол. [див. 28, 
с.42]. Разом з тим поступово кількість об’єктів, цікавих для "за-
хоплення", зменшується, а значить і  зменшується кількість захо-
плень. Спостерігається посилення тенденції поліпшення корпора-
тивної поведінки на цьому ринку, угоди щодо злиття та погли-
нань все більше проходять у цивілізованому руслі. 

Гостро стоїть проблема незаконних захоплень в Україні. 
Рейдерські (неправові) захоплення стали одним зі способів швид-
кого збагачення в нашій державі (поряд зі звичайним бандитиз-
мом). У результаті рейдерських нападів законні власники вже 
втратили в Україні більше 2000 підприємств [29]. Наслідки рей-
дерства в основному схожі: захоплення, в т. ч. і через штурми 
кримінальних банд, негайний перепродаж або ж наступна лікві-
дація через "перепрофілювання" з метою отримання привабливих 
земельних ділянок для фінансових махінацій. Необхідність ради-
кальних заходів у боротьбі з рейдерством в українській інтерпре-
тації зумовлена пов’язаною з ним великою небезпекою для еко-
номіки, для країни. Під рейдерські атаки попали кращі, титульні 
підприємства, такі як АСК "Укррічфлот", ВАТ "Київметробуд", 
ВАТ "НВП Сатурн", яке у технічній кооперації з іншими підпри-
ємствами радіоелектронної галузі виробляє унікальну продукцію 
(у т. ч. оборонний комплекс "Кольчуга"). Відбувається цілеспря-
мована детехнолізація України, демонтаж державності у цілих 
секторах економіки, в результаті чого цілі підгалузі безслідно 
зникають, як, наприклад, зникли 15 заводів, що виробляли украї-
нські телевізори. Рейдерство набуває потворних, прихованих 
форм. Нині тільки в Києві "законсервовано" до 400 тис. високо-
технологічних робочих місць. Гальмуються суміжні підприємст-
ва, розірвано тисячі технологічних виробничих ланцюжків. 

Уже тривалий час рейдери відверто і цинічно тероризують 
цілу низку кращих компаній, застосовуючи підробки підписів, 
фальшування, інсинуації та наклепи, грубі порушення чинного 
законодавства. Проблема ворожих захоплень, пов’язаних з рей-

 269



Розділ 4. Потенціал організаційних інновацій промислової діяльності 

дерством, полягає в тому, що вона практично вийшла з під конт-
ролю держави. В законодавстві відсутній юридичний термін 
"рейдерство" або "незаконне захоплення". Окремі співробітники 
державних органів влади активно обслуговують кримінальні 
трансакції. За позовами рейдерів та керованих ними фізичних 
осіб незаконно порушуються кримінальні справи проти підпри-
ємств. Внаслідок незаконних судових ухвал мають місце нама-
гання "арештувати" майно багатьох підприємств. Групи захисту 
підприємств, що зазнають нападу, ініціюють відкриття прова-
джень проти посадовців, зокрема й проти правоохоронців, які не-
законно порушують кримінальні справи. Український союз про-
мисловців і підприємців розпочав створення реєстру судових ух-
вал і судів, які найчастіше фігурують у рейдерських справах. Він 
вже налічує більше сотні справ та 11 судів. УСПП звернувся до 
Верховного та Вищого господарського судів про необхідність 
уніфікації судової практики з питань протидії незаконному захо-
пленню підприємств і притягнення винних суддів до відповідаль-
ності. Розповсюдження незаконних захоплень підприємств не 
означає відмову від процесів злиття та поглинань. Йдеться про 
припинення протиправних дій, про важливість відповідного ін-
ституціонального забезпечення здійснення прогресивних видів 
об’єднань підприємств, які відповідають інтересам національної 
економіки. 

Таким чином, злиття та поглинання стають невід’ємною ри-
сою економіки в перехідних умовах. Для пострадянських країн 
злиття та поглинання – це, передусім, засіб накопичення капіта-
лу, збільшення своєї частки на ринку, здійснення інвестицій. Піс-
ля здійснення злиття та поглинання, як правило, приходять реа-
льні інвестиції, здійснюються зміни, модернізація виробництва – 
так званий "девелопмент" підприємства. Кошти, які використо-
вуються для здійснення злиття та поглинання, приходять у тому 
числі і з офшорів, що сприяє поверненню капіталів. Усе це має 
визначати позитивний вплив процесів злиття та поглинання на 
економіку, що трансформується.  

В Україні як перехідні форми організаційних структур інте-
грованого типу набули поширення фінансово-промислові групи 
(ФПГ). Проте вітчизняні бізнес-групи далеко не повною мірою 
відповідають загальносвітовим сучасним тенденціям організацій-
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ного розвитку, вирішенню питань підвищення конкурентоспро-
можності національної економіки, інтересам суспільства. Зосере-
дження окремих підприємств в одному об’єднанні часто не має 
технологічної основи, не пов’язано з взаємодією бізнесів, їх си-
нергією, що зумовлено особливостями приватизації в Україні в 
попередні роки, реалізацією можливостей набуття власності без 
чіткої спрямованості на підвищення ефективності її використання 
з позицій суспільних інтересів. 

Згідно з результатами досліджень Світового банку, викла-
деними у Меморандумі про економічний розвиток України – 
"Формування основ для стабільного зростання", що охоплює пе-
ріод 2000 – 2003 рр., особливу роль великі ФПГ відіграють у та-
ких експортоорієнтованих галузях, як металургія, енергетика, 
машинобудування та хімічна промисловість [30]. Вони поширили 
свою діяльність на харчову промисловість і сільське господарст-
во. В державні ФПГ були перетворені великі газові та транспорт-
ні системи. Порівняно з російськими ФПГ українські, як правило, 
мають більш просту структуру власності з більшою концентраці-
єю акцій у нечисленних груп. За оцінками Світового банку, на 
декілька основних українських ФПГ припадає до 80% експорту 
100 найбільших українських компаній-експортерів. Економічне 
зростання в Україні значною мірою було зосереджено саме у ве-
ликих ФПГ, які мали можливість обійти формальні інститути "за-
вдяки зв’язкам власності, особливим відносинам з органами дер-
жавної влади, прямому тиску на суди та інші регуляторні інсти-
туції". Експерти банку вважають, що така модель "економіки ін-
сайдерів", сформована великими ФПГ, може стати перешкодою 
для подальшого розвитку України. Ця модель за своєю природою 
несумісна з чесною конкуренцією, сприяє непрозорості та коруп-
ції, відштовхує іноземних інвесторів, перешкоджає адаптації еко-
номіки до ринкових умов та ускладнює процеси інтеграції в сві-
тову економіку. 

Таким чином, нагальним є питання реформування існуючих 
ФПГ на засадах верховенства права, законності та прозорості, що 
передбачає прийняття відповідних прогресивних законопроектів, 
зокрема щодо корпоративного управління та надання інформації. 
Необхідним є перехід від аморфних утворень типу конгломератів 
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до більш однорідних структур із чіткими організаційно-
правовими обмеженнями.  

Надмірна диверсифікація бізнесу є характерною для україн-
ських ФПГ, що перешкоджає запровадженню ефективних сучас-
них методів організації і управління. Вітчизняні підприємці є 
прибічниками диверсифікації значною мірою через намагання в 
сучасних економічних умовах уникнути зайвих ризиків та забез-
печити певну стабільність. Однак в розвинених країнах в останні 
десятиліття почали поширюватись нові процеси, зворотні дивер-
сифікації, пов’язані з розформуванням конгломератів, звільнен-
ням компаній від непрофільних виробництв і концентрацією зу-
силь на основних видах діяльності.  

Багатогалузеві та багатопрофільні компанії не тільки втра-
чають свій рейтинг, але й залишають список провідних компаній 
світу [див. 25, с.56]. На світових ринках з початку 1990-х рр. по-
ступово стали домінувати компанії, орієнтовані на стратегію до-
сягнення ефекту економії на масштабі використання ключових 
ресурсів фірми. При цьому в межах спеціалізованого розвитку 
відбувається таке зростання фінансової ефективності, яке компе-
нсує одночасне збільшення трансакційних витрат. Таким чином, 
одним із напрямів модернізації організаційної структури еконо-
міки України має стати формування в інтегрованих компаніях 
стратегій, спрямованих на посилення спеціалізації, виділення 
профільного бізнесу. 

Стратегічні альянси (СА), окрім злиттів і поглинань, є та-
кож однією з ефективних форм консолідації капіталу та досяг-
нення внаслідок неї синергетичного ефекту. Стратегічні союзи 
знаходять своє втілення у різноманітних угодах між компаніями, 
згідно з якими вони працюють разом протягом різних періодів 
часу для досягнення певних конкретних цілей. За допомогою та-
ких союзів можуть легко встановлюватись та легко руйнуватись 
різні зв’язки. Внаслідок того, що при формуванні СА не створю-
ється юридична особа, досягається економія на управлінських 
витратах, тому що не потрібне створення структур для управлін-
ня спільним підприємством. Особливо важливими є стратегічні 
союзи для прискорення структурних зрушень в економіці. Під-
вищена гнучкість є особливо вигідною для компаній, що зроста-
ють, тому що дозволяють їм швидко налагоджувати необхідні 
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зв’язки. Ці зв’язки сприяють скороченню витрат на досягнення 
цілей, які потребували би більших інвестицій і фінансових ресур-
сів. Утворення СА дозволяє прискорити розповсюдження пере-
дових технологій та розробку на цій основі нових видів продук-
ції, що відповідає завданням удосконалення галузевої структури.  

СА – це угода про кооперацію двох або більше незалежних 
фірм, що базується на довірчих взаємовідносинах і укладена для 
досягнення комерційних і стратегічних цілей, одержання синергії 
об’єднаних та взаємодоповнюючих стратегічних ресурсів, опти-
мізації трансакційних витрат. Їх метою є співробітництво між фі-
рмами, що дозволяє задіяти сильні сторони учасників, вирішува-
ти стратегічні завдання, укріплювати конкурентні переваги кож-
ної із сторін. СА притаманна розвинена система управління спі-
льними ресурсами та міжфірмовими зв’язками [31, с.96]. 

Чинником, що сприяє формуванню СА, окрім глобалізації, 
стало розповсюдження та взаємопроникнення технологій, що 
розмиває межі між галузями. Утворення СА – один із найшвид-
ших і дешевих шляхів реалізації глобальної стратегії. Ключові 
тенденції у даному випадку – це зростання кількості транскор-
донних міжфірмових союзів, перевага міжгалузевого характеру 
нових СА, різноманіття підходів при вирішення питань, 
пов’язаних іх власністю та формою СА, високий ступінь довіри 
між учасниками. Має місце перехід від міжнародних партнерств 
до міжнародних сіток компаній, що співробітничають. 

Утворення СА супроводжується зміною характеру конкуре-
нції – конкурентними стають саме групи компаній, а не окремі 
фірми. Це одна з їх характерних рис, притаманних конкуренції на 
сучасному етапі, що зумовлена процесами організаційного розви-
тку світової економіки та організаційними інноваціями. Створен-
ня СА дозволяє послабити або взагалі усунути потенційну або іс-
нуючу конкуренцію для конкретної фірми. Нерідко СА 
об’єднують компанії, що працюють в одній галузі і є конкурен-
тами, наприклад, СА, укладений у 2002 р. Microsoft і канадською 
компанією – розробником програмного продукту – Corel Corp. 

Кооперування в одних сферах може поєднуватись з конку-
ренцією між тими ж фірмами в інших галузях. Це, зокрема, сто-
сується японської Sony та Microsoft. Вони є жорсткими конкуре-
нтами на ринку нової побутової електроніки і в той же час 
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об’єднують свої зусилля у створенні нового програмного забез-
печення для мобільних телефонів, що дозволить полегшити за-
грузку інформації з Інтернету. 

Співробітництво в межах альянсу між наукомісткими ком-
паніями дозволяє проводити дослідження та розробку, здійснення 
яких не під силу одній корпорації (зокрема через їх ресурсоміст-
кість). Причиною створення СА є також намагання поділити з 
партнерами більший технологічний ризик. 

Особливостями СА є те, що компанії, з одного боку, в його 
межах об’єднують свої зусилля, не втрачаючи господарчої та 
юридичної самостійності, а з іншого – на відмінність від тактич-
них угод СА дозволяють учасникам вирішувати стратегічні за-
вдання, використовувати свої конкурентні переваги. Крім того, 
СА характеризується розвиненою системою управління спільни-
ми ресурсами та міжфірмовими зв’язками. Як наслідок, значно 
зростає роль неформальних чинників, передусім, взаємної довіри. 

Учасники СА не обмежені формальною регламентацією 
прав та обов’язків сторін. Вони зберігають власні стратегічні цілі 
та головні риси корпоративної культури. Інтеграція між партера-
ми СА є меншою, ніж у випадку поглинання та злиття, але істот-
но відмінною, ніж при простих відносинах купівлі-продажу. Ва-
жливою є та обставина, що ні один із партнерів по СА не може 
контролювати процес прийняття іншим партнером стратегічних 
рішень щодо широкого кола питань бізнесу.  

СА належить суттєва роль у діяльності ключових галузей 
світової економіки. Так, СА, що базуються в США, розподіля-
ються за галузями таким чином: виробництво комп'ютерів – 7,3 
%, фармація – 6,8 %, добувна галузь – 5,9 %, автомобілебудуван-
ня – 5,4 %, продукти харчування та напої – 4,6 %, аерокосмічна 
галузь – 4,1 %, металургія – 4 %, телекомунікації – 8, індустрія 
розваг – 6,2 %, фінанси – 5,3 %, виробництво програмних проду-
ктів – 2,6 %, електроенергетика, газо- та водопостачання – 1,9 % 
[32, с.23]. Досвід СА свідчить, що вони підвищують конкуренто-
спроможність компаній, сприяючи досягненню ними міжнарод-
них позицій у своїх галузях. 

Становлення нових інтегрованих організаційних структур в 
Україні в цілому відповідає загальносвітовим тенденціям розвит-
ку великого бізнесу. Проте в Україні поки фактично відсутні вла-
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сні ТНК, а існуючі фінансово-промислові групи занадто слабкі за 
світовими мірками, а тому неспроможні утворити корпоративно-
коопераційний каркас національної економіки й бути активними 
експортерами, конкурентоспроможними на світових ринках [33, 
с.107]. Інтегровані форми господарювання утворюються в основ-
ному спонтанно з ускладненнями правового, кон’юнктурного і 
концептуального характеру. Серед них протиріччя загальнодер-
жавних і приватних інтересів, відсутність необхідної єдності зу-
силь окремих відомств; відсутність належної нормативно-
законодавчої бази; відсутність необхідних методичних розробок 
забезпечення ефективної взаємодії підприємств, що 
об’єднуються; недоліки в грошово-кредитній та податковій сис-
темі; наявність кризових та інерційних явищ тощо. Вітчизняні бі-
знес-групи потребують запровадження корпоративних стратегій, 
спрямованих на сучасні моделі інноваційного розвитку, переходу 
від утворень типу конгломератів до більш однорідних вертикаль-
но інтегрованих структур. 

Без орієнтації на створення великих національних інтегро-
ваних структур, здатних ефективно функціонувати в умовах заго-
стрення міжнародної технологічної конкуренції виникає загроза 
перетворення вітчизняних підприємств у периферійні виробничі 
потужності для обслуговування міжнародних альянсів, що нега-
тивно відіб’ється на економічному розвитку країни та національ-
них інтересах, на інноваційній безпеці. В той же час помилки у 
здійсненні демонополізації та приватизації, курс на розукрупнен-
ня виробництва негативно вплинули на підприємства, зумовили 
їх організаційну недосконалість. Розвал великих виробничих і 
науково-технічних комплексів супроводжувався утворенням сла-
бких господарських суб’єктів. 

Умови господарювання, які поширились, по суті, більше 
відповідали раннім стадіям капіталізму, позбавленого централі-
зації, організації та макроекономічного регулювання. Цей період 
пострадянської історії характеризується як перехід від корумпо-
ваного та бюрократичного соціалізму до капіталізму, але, як 
з’ясувалось, не до сучасного та цивілізованого, а до "дикого" ча-
сів двохсотлітньої давнини" початкового накопичення капіталу 
[34, с.23]. Але неорганізованого та децентралізованого ринку в 
розвинених країнах вже немає. В них сформувався ринок, що ба-
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зується на провідній ролі великих корпорацій, і який є централі-
зованим, організованим і регульованим. Можна погодитись з 
припущенням, що якби перетворення адміністративно-
централізованої системи в процесі ринкової трансформації були 
зорієнтовані на побудову організаційно-економічних відносин, 
характерних для вертикально інтегрованих корпорацій і таких, 
що відповідають сучасним тенденціям технотронного етапу роз-
витку виробництва, то негативні чинники цієї системи були б ус-
пішно подолані [35, с.7]. І одночасно такий напрям організацій-
ного розвитку забезпечив би створення основи для інноваційних 
перетворень виробництва. 

Поширення інтеграційних процесів передбачає, передусім, 
посилення технологічних і відтворювальних взаємозв’язків щодо 
випуску кінцевої продукції, комплексування підприємств, поєд-
наних сумісною цілеспрямованістю, та створення на цій основі 
ефективних організаційних структур інтегрованого типу. В умо-
вах перехідної економіки інтеграційна компонента має врахову-
ватись під час реструктуризації окремих підприємств. 
Об’єднання підприємств прискорить їх адаптацію до вимог рин-
ку, дозволить уникнути прорахунків при ускладненні виробничої 
та комерційної діяльності, поліпшить ресурсне забезпечення для 
структурної перебудови виробництва, його технічного переосна-
щення. 

Процеси становлення нових організаційних структур інтег-
рованого типу відзначаються неоднозначністю, складністю та 
протиріччями. Про це свідчить як зарубіжний, так і вітчизняний 
досвід. Так, навіть в розвинених країнах, не всі злиття та погли-
нання привели до позитивних наслідків. Встановлено, що типо-
вими причинами, що не дозволяють реалізувати потенціал 
об’єднання зарубіжних компаній є: розбіжність у підходах до 
управління; несхожість корпоративних культур; відсутність пла-
нів для доінтеграційного та післяінтеграційного періодів; недо-
статня увага до поточного бізнесу або критично важливих за-
вдань інтеграції; низький рівень керування ризиками; сугубо тео-
ретичний підхід до оцінки злиття; нереалістична оцінка витрат, 
термінів і перешкод; неефективне управління програмою інтег-
рації після укладання угоди [36, с.272]. Таким чином, не всі ком-
панії запроваджують ефективні принципи інтегрованого управ-
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ління, діють у межах загальних стратегій та цілей, що познача-
ється на результатах їх діяльності, не дозволяє одержати синергі-
чний ефект взаємодії.  

Навіть якщо відносини кооперації та співробітництва вигід-
ні більшості учасників, їх все рівно складно налагодити. Най-
складніші питання забезпечення синергії пов’язані з пошуком си-
стеми принципів сумісної поведінки на ринках, механізмів підпо-
рядкування особистих інтересів загальній стратегії, з визначен-
ням раціонального співвідношення централізації та децентраліза-
ції управління. Однією з основних засад сучасного управління, 
що мають враховуватись при визначенні загальних методологіч-
них особливостей стратегії об’єднання, є безперервність розвитку 
організації, що означає об’єктивну необхідність її реагування на 
зміни технологічних, економічних, соціальних, політичних реалій 
зовнішнього середовища. Характер стратегії об’єднання має вра-
ховувати його тип залежно від меншої або більшої жорсткості. 
Одержання позитивного результату можливо тільки при умові 
високої якості інтеграції окремих компонентів системи. В той же 
час така якість інтеграційної взаємодії не досягається автоматич-
но, внаслідок самого об’єднання. Потрібна послідовна реалізація 
принципу системності шляхом чіткого визначення цілей та тісної 
взаємодії компонентів системи щодо їх досягнення. При недоде-
ржанні цих вимог сумарні підсумки діяльності системи спричи-
нять негативний синергічний ефект, тобто сумісна діяльність у 
межах системи характеризуватиметься меншими результатами, 
ніж сума результатів роботи окремо діючих елементів. 

Тісна взаємодія компонентів системи передбачає виважене 
сполучення інтересів цілого та його складових частин. Техноло-
гія находження стратегічного балансу інтересів учасників інтег-
рованої структури (виробничих, фінансових, торговельних, нау-
ково-технічних, організаційних тощо) пов’язана з формуванням 
ефективного мотиваційного організму, який забезпечить їх мате-
ріальну зацікавленість у досягненні загальних цілей шляхом об-
ґрунтованого розподілу доходу між учасниками об’єднання. 

Для удосконалення процесу взаємодії в межах інтегрованої 
структури пропонується сукупність напрямів її цілеспрямованої 
побудови [37, с.278-280]. Серед них – посилення впливу кінцево-
го споживача, що досягається шляхом інтерактивної взаємодії 
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суб’єктів об’єднання, забезпечення прозорості та адресності ре-
зультатів діяльності його ланок для прийняття рішень щодо сумі-
сного управління активами; концентрація основних матеріальних 
і нематеріальних активів у центрі управління об’єднанням; ство-
рення єдиної системи управління якістю, що діє у межах всього 
об’єднання, та цілеспрямоване усунення вузьких місць. Суттєвим 
чинником збереження інтеграційного формування є постійне змі-
цнення дисципліни виконання замовлень, договорів у певний те-
рмін. Основою для стратегічного розвитку об’єднання є його ін-
новаційна складова. Розробка стратегії здійснюється на основі 
колегіальних рішень всіх учасників об’єднання з урахуванням 
пріоритетних напрямів інвестицій. Умовою ефективного функці-
онування об’єднання є визначення та добровільне прийняття ко-
дексу норм поведінки. 

4.3. Можливості сіткової організації 
промислового виробництва 

Характерною особливістю сучасного розвитку світової еко-
номіки є формування сіткових структур шляхом інтеграції тради-
ційних фірм у сітки. Принципово нові явища у поведінці фірм 
зумовлені поширенням інформаційних і комунікаційних техноло-
гій, що забезпечують підвищення ефективності взаємодії підпри-
ємств на засадах кооперації та співробітництва з метою приско-
рення впровадження інновацій. Формування сіткових структур 
свідчить про виникнення сіткової економіки, яку можна назвати й 
інформаційною й високотехнологічною. В межах нової економі-
чної системи починає діяти закон зростаючої граничної прибут-
ковості та ефективно працювати позитивний зворотний зв’язок. 
Зміни формуються, передусім, там, де економічні процеси визна-
чаються науково-технічним рівнем. До них відносяться галузі, що 
пов’язані з виробництвом комп’ютерів, медикаментів, ракет, лі-
таків, телекомунікаційного обладнання, програмного забезпечен-
ня. До цього списку можна добавити продукцію, що базується на 
мікроелектроніці та комунікаціях. Це свідчить, що сіткова еконо-
міка релевантна саме в господарській системі, де домінують сіт-
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кові відносини та послуги на інформаційній і науковій базі [38, 
с.88]. 

Сіткові системи – один з головних чинників структурного 
реформування промисловості. Сіткам належить важлива роль у 
встановленні відповідності між попитом та пропозицією внаслі-
док їх гнучкості та посилення взаємозв’язків між підприємства-
ми. Це забезпечує підвищення якісних характеристик продукції, 
що виробляється. Налагодження кооперації та співробітництва 
забезпечує більш ефективне використання ресурсів, що дозволяє 
за їх допомогою вирішувати ширше коло проблем щодо удоско-
налення структурних пропорцій. Прискорення запровадження до-
сягнень науково-технологічного прогресу в сіткових системах 
сприяє підвищенню частки високотехнологічної продукції в зага-
льному обсязі промислового виробництва. Сіткові стратегії за-
безпечують ефективний розвиток підприємств пріоритетних га-
лузей, завдячуючи одержанню фінансової підтримки, посиленню 
інформаційного забезпечення.  

Використання сіткових підходів до встановлення взаємовід-
носин та різного роду взаємозв’язків між підприємствами усуває 
зайві ланки в процесі відтворення, що зменшує витрати на при-
дбання різного роду ресурсів й таким чином розширює можливо-
сті підприємства для зростання обсягів виробництва. 

Організація у формі сітки є комплексним рішенням, що 
об’єднує різні типи структур підприємств (функціональну, диві-
зіональну, матричну). Це забезпечує більш ефективний варіант 
розмежування діяльності і зв’язків, а також пропорцій між авто-
номією і контролем. Нові принципи менеджменту передбачають 
посилення уваги на взаємозв’язки внутрішніх процесів в органі-
зації зі змінами зовнішнього середовища, стратегію і тактику по-
ведінки організацій на ринках, утворення стійких зв’язків між 
юридично незалежними організаціями і формування "організа-
ційних співтовариств" [39, с.73]. 

У межах концепції "організація як елемент сітки" кожна 
компанія розглядається з декількох точок зору: по-перше, як не-
залежний центр певного виду діяльності, по-друге, як центр кон-
центрації ресурсів, і по-третє, як центр, що виконує функцію всіх 
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видів зв’язків, які замикаються на ньому. Нове поняття – система 
взаємодії – змінило спрощене розуміння процесу взаємодії фірм 
як двосторонньої торгівлі контрагентів, що повторюється [40, 
с.77]. Одне з основних положень концепції сіткової організації 
бізнесу є те, що показники діяльності окремої компанії безпосе-
редньо залежать від ресурсів і взаємодії між нею та іншими ком-
паніями. Саме взаємодія фірми з контрагентами є основним чин-
ником, що впливає в сучасних умовах на ефективність фірми, а 
не співвідношення затрат і результатів. Від приналежності до тієї 
чи іншої системи взаємодії підприємств безпосередньо залежить 
конкурентоспроможність фірми. При цьому під системою взає-
модії розуміється група автономних агентів, що взаємодіє, і кож-
ний з яких частково, але ціленаправлено залучається в групові дії. 
Це заходи по встановленню розвитку та успішній підтримці різ-
ного роду обміну між сторонами (інформаційного, управлінсько-
го, ресурсного тощо), які можуть не завжди бути ринковими 
трансакціями в їх чистому вигляді. Створюються групи підпри-
ємств, поєднаних не тільки технологічним ланцюгом, але й дов-
гостроковими угодами, відносинами власності. При цьому має 
місце використання потенціалу синергічних зв’язків, які через 
кооперовані (спільні) дії незалежних агентів забезпечують збіль-
шення загального ефекту до величини більшої, ніж сума цих же, 
але незалежно діючих елементів. 

Нові явища у поведінці фірм, що приводять до сіткового 
ефекту, відбуваються, наприклад, у межах стратегічних альянсів 
компаній. Поява сіткових структур зумовлена тенденціями роз-
витку інформаційних і комунікаційних технологій та їх впливом 
на ринкову поведінку господарських суб’єктів. Відповідно до но-
вої техноіндустріальної концепції глобальна система виробницт-
ва намагається структуруватись "як мозаїка гнучких спеціалізо-
ваних і саморегулюючих локальних систем, що підтримують між 
собою відносини обміну в межах комплексних сіток" [41, с.17]. 

Відмінністю сучасного типу об’єднання підприємств у сітки 
є те, що кожне стратегічне рішення, як правило, спричиняє зміни 
внутрішнього функціонування самого підприємства і паралельно 
з цим змушує його змінювати систему своїх зовнішніх зв’язків 
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(зміцнювати або припиняти контакти з традиційними партнера-
ми, шукати нових тощо). А забезпечення успішної діяльності 
підприємства пов’язано з конкурентоспроможністю його контра-
гентів, характером та якістю зв’язків з ними. 

Сітки більш м’яка, більш багатогранна форма управління 
ніж ринки або ієрархії. Але ж це не означає, що всі сіткові форми 
виробництва орієнтовані на досягнення однієї мети або демон-
струють однакові підходи до своєї організації. Подібно до того, 
як велика ієрархічна фірма приховує тіньову структуру неформа-
льної організації, сітки передбачають складне переплетіння від-
носин співробітництва, конкуренції і влади [42, с.77]. Вона ство-
рюються не миттєво, а нові відносини накладаються на старі або 
існують разом з ними. Світова практика свідчить, що сьогоденні 
організації мають мінливі межі, коли складно провести чіткий 
розподіл між внутрішніми та зовнішніми аспектами діяльності. 
Розвиток зв’язків між елементами зовнішнього і внутрішнього 
середовища знаходить свій прояв у формуванні сіткових систем. 
У сітках фірми стають учасниками міжорганізаційних та міжга-
лузевих моделей кооперації та конкуренції. Проте в сітках харак-
тер конкуренції змінюється, поширюється взаємовигідне співро-
бітництво. Головна функція конкурентної боротьби переходить 
до сітки в цілому, конкуренція відбувається вже не на рівні супе-
рництва окремих фірм, а на рівні мінливих альянсів, які утвори-
лись для виконання окремих проектів. Подібне суперництво між 
альянсами не означає послаблення конкуренції, а навпаки її при-
рода змінилась, і ймовірність, що інші будуть змушені вибрати 
подібні стратегії, зросла Приєднання до сітки дає можливість 
отримати підтримку з боку всіх інших учасників, використати їх 
досвід та загальні ресурси для вирішення проблем, які виникають 
перед новими операторами на початку становлення їх бізнесу. 

Нова форма конкуренції породжує і новий зміст. Адже дві 
сторони можуть конкурувати між собою в межах одного проекту 
і співробітничати в межах іншого. Змінюється ідентичність орга-
нізації. Це вже не якась непорушна цілісність, а низка складних 
проектів. Фінансові ринки все більше враховують цінність сіток. 
Дані з приводу якості сіток фірми стають актуальною інформаці-
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єю. Репутація, що формується в процесі успішного співробітниц-
тва в межах сітки, вже перетворилась для фірми в цінний актив. 

Перехід до сіткових принципів організації підприємств на-
був особливої актуальності у західних країнах у кінці ХХ ст. Це 
зумовлено тим, що виробнича та комерційна діяльність усе біль-
ше ускладнюється і підприємства для свого виживання та розвит-
ку змушені шукати методи адаптації до змін середовища. Важли-
вого значення набуває фактор часу та розширення простору під-
приємства. Підвищення оперативності дій вимагає нового підхо-
ду до методів виробництва та управління, а для виживання під-
приємство повинно розширити свій ринок до міжнародних масш-
табів. Якщо фірма намагається бути конкурентоспроможною на 
глобальному ринку, вона має сприймати світову економіку у ви-
гляді сіткових структур [43, с.81].  

Запровадження сучасних методів управління передбачає 
формування сіткових організаційних структур. Доцільність таких 
структур зумовлена одержанням синергичного ефекту від інтег-
раційної взаємодії підприємств. Як вже відмічалось, одне з осно-
вних положень концепції сіткової організації бізнесу є те, що са-
ме взаємодія фірми з контрагентами є основним чинником, що 
впливає на її ефективність у сучасних умовах. Приналежність до 
тієї чи іншої системи взаємодії підприємств безпосередньо впли-
ває на конкурентоспроможність фірми. Створюються гнучкі са-
морегулюючі системи, що підтримують між собою відносини 
обміну (інформаційного, управлінського, ресурсного тощо). 

Визнання провідної ролі у сучасній економіці сіткових 
структур дозволило зробити висновок, що поняття синергії, з 
якою пов’язано утворення цих структур, є центральним у всій 
економічній теорії [див. 4, с.47]. Сіткові системи, метою яких є 
реалізація синергетичних ефектів і які втілюють зв’язки між еле-
ментами внутрішнього і зовнішнього середовища підприємств, 
знаходять своє втілення у двох організаційних моделях (рис.4.1) 
[див. 43, с.76]. 
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Рис.4.1. Сіткові організаційні моделі бізнесу: 
а) сіткова структура великої компанії, що збирає 
навколо себе фірми меншого розміру; 
б) сіткова структура підприємств, близьких за 
розмірами (ВП, СП, МП – відповідно великі, сере-
дні, малі підприємства). 

 283



Розділ 4. Потенціал організаційних інновацій промислової діяльності 

Першою моделлю є сіткова структура великої компанії, що 
збирає навколо себе фірми меншого розміру, доручаючи їм вико-
нання різних спеціальних завдань. Фірми, у свою чергу, можуть 
мати власні підрозділи, необхідні для виробництва, для яких по-
трібна дуже висока спеціалізація. У цьому випадку сітка є ієрар-
хізованою, і велике підприємство займає домінуюче становище у 
ділових операціях, будучи головним замовником. Переваги вели-
кого підприємства дозволяють йому здійснювати контроль не за 
рахунок участі у капіталі, а через ринковий механізм. Великі фі-
рми (підприємство-сітка) зацікавлені в партнерах, яким властиві 
висока гнучкість, адаптивність до умов, що змінюються, творчий 
потенціал. Дрібні структури підпадають в залежність від більш 
могутнього партнера, що для них небажано. Тому визнання вели-
ких корпоративних компаній як основи розвинених систем гос-
подарювання не повинно заперечувати можливості існування ма-
лих і середніх підприємств. Однією з функцій малих підприємств 
є освоєння нових товарних ринків з їх наступним розширенням, 
що часто супроводжується перетворенням малих організаційних 
структур у великі, прикладом чого може слугувати компанія 
Microsoft, яка починала як мале підприємство. 

Друга модель представлена сукупністю підприємств, що є 
близькими за розміром, більшість яких самостійні (юридично), 
але підтримують стійкість одне одного (у господарському плані). 
Стабільність зв’язків, що керуються декількома ключовими фір-
мами, які стимулюють інноваційні і комерційні процеси, спрощує 
управлінські завдання дрібних і середніх підприємств – членів сі-
тки. Таким чином в сучасній економіці формується господарська 
система, що складається з підприємств-сіток та сіток із підпри-
ємств, які керуються новими принципами менеджменту. 

Створення сіткової структури великої компанії має забезпе-
чити сприятливі умови для високоефективного розвитку (незале-
жно від того чи це експансія територіального типу, вертикальна 
інтеграція або диверсифікація), що повинно стимулювати спільне 
зростання. 

Найпоширенішим видом організації систем взаємодії є різ-
номанітні форми договірних відносин на основі довгострокових 
контрактів, це зокрема субпідряд, франчайзинг, аутсорсинг, лі-
зинг та венчурне фінансування. Контрагентні взаємовідносини 
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часто трансформуються в неформальні, тому що більшість керів-
ників підприємств вважають правові заходи впливу на контраген-
та менш ефективними. Однією з форм організації особистих кон-
тактів менеджерів є їх участь в органах управління інших компа-
ній. Це забезпечує організацію планування в межах системи вза-
ємодії фірм, удосконалення інформаційних процесів, своєчасне 
отримання інформації щодо технологічного розвитку в інших фі-
рмах, формування єдиної для всієї системи взаємодії фірм управ-
лінської команди, що приводить до кардинальних змін у методах 
керівництва єдиної компанії. 

Встановлення системи функціональних виробничих коопе-
раційних зв’язків створює нові можливості як для великих, так і 
малих промислових фірм. Корпорації зацікавлені у продажу низ-
ки функцій і виробництв дрібним фірмам. Залучення невеликих 
спеціалізованих фірм у власне виробництво забезпечує корпора-
ціям гнучкість, можливість прискореного реагування на ринкову 
кон’юнктуру. 

Субпідрядна система набула розвитку в автомобільній, еле-
ктротехнічній, електронній промисловості, окремих галузях ма-
шинобудування. Великі головні компанії використовують низку 
пільг для суб’єктів малого підприємництва – гарантують закупів-
лю значної кількості продукції, надають в оренду засоби вироб-
ництва, створюють пільгові умови придбання сировини та мате-
ріалів тощо. 

Розвиток інтеграційних процесів в економіці знаходить свій 
прояв у поширенні системи франчайзингу. Вважається, що ця но-
вітня організаційна форма має стати домінуючим напрямом роз-
витку малого бізнесу в ХХІ ст. Франчайзинг визначено як будь-
яке тривале комерційне співробітництво у межах угод, за якими 
виконуються дві умови [44, с.105]: 

1. Оператор (франчайзі) пропонує товари та послуги під фі-
рмовою назвою, торговою маркою, знаком обслуговування, рек-
ламною або іншими комерційними символами, що стосуються 
права власника; товари та послуги відповідають стандартам якос-
ті, що прямо або непрямо визначаються правовласником, або 
оператор пропонує товари, що виробляються правовласником або 
третіми особами, що прямо або непрямо рекомендовані право-
власником. 
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Правовласник (франчайзер) зберігає повноваження контро-
лювати роботу оператора (організацію підприємства, рекламу, 
маркетинг тощо); надає операторам необхідну допомогу щодо 
навчання методам бізнесу або забезпечує операторів місцями для 
продажу своїх товарів або послуг, оснащує їх торговим інвента-
рем або рекомендує послуги третіх осіб. 

2. Оператор за умовою одержання від правовласника права 
та одержання франшизної ліцензії повинен здійснити оплату або 
взяти на себе зобов’язання здійснити оплату правовласнику за 
подані права та послуги. 

Франчайзинг дозволяє великій компанії розвиватись за ра-
хунок коштів підприємців-франчайзі, що залучаються у систему. 
Він перетворюється у джерело стабільного доходу для організа-
тора сітки.  

Головним при вирішення питання щодо початку роботи за 
схемою франчайзингу, є питання про фінансову ефективність [45, 
с.105]. Керівника компанії, передусім, цікавить співвідношення 
прибутку з власних філіалів з прибутками франчайзингової ме-
режі. Мережа франчайзингу може використовуватись одночасно 
з розвитком мережі філіалів, вони не виключають одне одного. У 
компанії з’являється можливість розширювати бізнес і одержува-
ти додатковий дохід. Треба мати також на увазі, що в системі 
франчайзингу рутинну роботу виконує франчайзі, а франчайзер 
має можливість приділяти велику увагу вирішенню стратегічних 
питань. 

Франчайзинг характеризується як гнучка форма організації 
та ведення бізнесу. Ефективність його застосування зумовлюєть-
ся конкретними характеристиками компанії. Основними критері-
ями, що враховуються при прийнятті підприємцем рішення щодо 
організації франчайзингової мережі, є: надійність компанії, уні-
кальність продукту (важливими є відмінність продукції компанії 
від продукції конкурентів, наявність стійких переваг), стандарти-
зованість і формалізованість бізнес-операцій, рентабельність біз-
несу (якщо рентабельність діючого бізнесу менше 15 %, великою 
буде імовірність виникнення труднощів у франчайзера щодо за-
доволення інтересів франчайзі). 

Франчайзинг найбільш розповсюджений в США і Канаді, де 
його частка в роздрібному товарообігу досягає відповідно 35% і 
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26% (проти близько 10% в Західній Європі і Японії) [46, с.253]. В 
Україні відомі такі компанії-франчайзери, як "Coca-Cola", "Mc-
Donald's", "Adidas", "PepsiCo ". У сучасних умовах перспектив-
ними напрямами запровадження франчайзинга є роздрібна торгі-
вля, громадське харчування, медичне обслуговування, автосервіс, 
домашні послуги, ділові послуги та консультування тощо. 

Майже всі великі виробники високотехнологічного облад-
нання у світі не виробляють свої вироби повністю. Багато з них 
реалізують модель аутсорсингу, коли частина бізнесу, в тому чи-
слі і виробництво, передається на контрактній основі стороннім 
підрядникам. Іншим фірмам передаються всі неосновні функції 
(включаючи маркетинг, допоміжне виробництво, закупки та фі-
нанси), а компанії залишається тільки розробка продукції (брен-
дів), продаж та обслуговування клієнтів. Конкурувати між собою 
вже починають не компанії, а ноу-хау та бренди, що мають ці 
компанії. На думку аналітиків, у світі поступово формується но-
вий тип поділу праці: провідні західні країни будуть концентру-
вати свою увагу на напрямах НДР, НДДКР та інновацій, а роботу 
по втіленню концепції у реальний продукт або послуги візьмуть 
на себе інші країни [див. 41, с.18]. 

Аутсорсинг – одна з тих новітніх організаційних форм, що 
спрямовані на адаптацію до вимог ринку в сучасних умовах, і є 
ключовим інструментом стратегії сталого розвитку бізнесу та 
підвищення рівня конкурентоспроможності продукції в умовах 
глобалізації. Спостерігається поглиблення практики аутсорсингу 
в інтернаціональному масштабі завдяки розвитку процесів глоба-
лізації. Широкого поширення в різних країнах набула продукція, 
особливо побутова техніка, що виробляється на Тайвані, в Ма-
лайзії, Словаччині, Польщі, Таїланді під логотипом відомих 
японських, корейських, західноєвропейських корпорацій. Вважа-
ється, що в довгоостроковому, стратегічному аспекті сучасній 
компанії без аутсорсингу обійтись буде неможливо. 

Складність функціонування малих підприємств України 
значною мірою зумовлена тим, що між ними відсутні навички 
взаємодопомоги, вони майже не скоординовані на відміну від та-
ких підприємств у розвинених державах, які мають власні уста-
нови, банки, сформовані системи кооперування. Для вирішення 
загальних проблем доцільним є об’єднання малих підприємств на 

 287



Розділ 4. Потенціал організаційних інновацій промислової діяльності 

добровільних засадах, створення в регіонах різного роду спілок 
та асоціацій як за галузевим, так і функціональним принципом. 
Особливого значення набувають територіально-галузеві вироб-
ничі системи малих та середніх підприємств, або кластери, які 
відповідають другій сітковій організаційній моделі бізнесу. 

Саме територіальні об’єднання малих і середніх підпри-
ємств на засадах міжфірмової кооперації визначають значною мі-
рою їх успішну діяльність. Формуванню груп підприємств малого 
бізнесу, що територіально близько розташовані, і які організують 
спільні закупки сировини та збуту своїх товарів, велика увага 
приділяється в останнє десятиріччя в країнах, що розвиваються. 
Кластери характеризуються як "центри майбутнього зростання" 
[47, с.90]. Вони комбінують ринкові важелі та адміністративне 
регулювання, дозволяють подолати ізольованість та розрізненість 
малих підприємств, об’єднуючи їх зусилля у підвищенні ефекти-
вності інвестицій. 

Загострення сучасної глобальної конкуренції вимагає під-
вищення ефективності використання ресурсів, зокрема на регіо-
нальному рівні. Територіальна близькість розглядається як місце 
накопичення "критичної маси" соціального та людського капіта-
лів, наукового, інноваційного та виробничого потенціалів. У кон-
цепціях регіонів і регіонального розвитку в країнах ЄС протягом 
останніх тридцяти років відбулись глибокі зміни, що відповідали 
переходу від фордистської моделі організації виробничих проце-
сів до гнучкої спеціалізації. Формування нової промислової мо-
делі співпало з новими течіями в еволюції глобального попиту: 
скорочення життєвого циклу продукту та попитом на спеціалізо-
вану продукцію. Нові принципи організації виробництва істотно 
відрізнялись від системи Форда, що характеризувалась масовим 
виробництвом у таких галузях, як машинобудування та виробни-
цтво предметів довготривалого користування, стандартизацією 
продукції, конвейерним методом і технічним розподілом праці. 
Новій моделі була притаманна спеціалізація виробничих оди-
ниць, децентралізоване управління, універсальні технології, які 
більш ефективно задовольняли попит ринків, що все більше змі-
нювались. Інновації та гнучкість стали новими ключовими чин-
никами успіху в глобальній економіці. Відкрились нові можливо-
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сті для розвитку малих і середніх підприємств та нових типів 
співробітництва між ними та великими підприємствами. 

Ці нові форми організації промислового виробництва най-
краще розвивались в локально інтегрованих регіональних еконо-
міках, що спеціалізувались на виробництві конкретної продукції і 
які характеризувались географічним кластерингом виробництва, 
тобто в місцевих виробничих системах. Розвиток гнучких вироб-
ничих одиниць означав зосередження зусиль великих підпри-
ємств на певній території або розвиток малих та середніх підпри-
ємств. При цьому зацікавленість в певній території визначалась 
не такими класичними порівняльними перевагами, як низька со-
бівартість виробничих факторів і скорочення транспортних ви-
трат, а її можливостями для створення необхідних умов соціаль-
но-економічного розвитку, що дозволяли адаптуватись до нових 
вимог. Специфіка регіону оцінюється з позицій наявності його 
конкурентних переваг та потенціалу їх підвищення для забезпе-
чення успішного протистояння натиску глобалізації. Місцеві ви-
робничі системи трансформуються не тільки внаслідок дій під-
приємств, але й шляхом створення умов, які дозволяють всім 
економічним і соціальним агентам даного регіону розвивати за-
гальні плани та проекти.  

Процес регіонального економічного розвитку можна визна-
чити як потрійну функцію суспільства [48, с.52]. Перша її скла-
дова – потенціал для інновацій, під якими розуміються не тільки 
технічні та технологічні інновації, але й інновації у сфері органі-
зації (виробництва, маркетингу) та обміну інформацією. Друга 
складова – так звана територіальна солідарність. Регіональна со-
лідарність необхідна для реагування на виклики зовнішнього се-
редовища. Зрозуміло, що потрібні мінімальні стартові умови (ін-
фраструктура, щільність населення, певна кількість підприємств, 
зокрема малих і середніх). З іншого боку, потрібне створення не-
формальної сітки, яка б дозволяла групі підприємств швидко реа-
гувати на зовнішні виклики. При цьому доцільною є відкритість 
такої сітки для інших учасників (банків, органів влади, наукових 
об’єднань, споживачів тощо), що підвищить її здатність до ефек-
тивного реагування. 

Третьою складовою є потенціал для регулювання та забез-
печення стабільності цим формам солідарності з метою відтво-
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рення умов, сприятливих для інновацій. Це регулювання може 
бути як відкритим та інституціоналізованим (через закони та но-
рми), так і неформальним. У світі регіони вже не є пасивними 
формуваннями, які сліпо підкоряються рішенням національного 
центру або коливанням глобальної економіки, вони перетвори-
лись у активних гравців, що самостійно будують своє економічне 
та соціальне майбутнє. 

Як підкреслює Д. Сепик, експерт російсько-європейського 
центру економічної політики, сьогодні міжнародна конкурентна 
боротьба вирішується на регіональному рівні [див. 48, с.53]. Ви-
значальними для глобальної конкуренції є не тільки власне про-
дукти, але й умови, що створені в регіонах. Роль держави зміни-
лась – вона зміщується від традиційної ролі у розробці промисло-
вої політики у бік створення умов для розвитку виробничих сис-
тем на місцевому рівні. Для надання стійкості регіональному роз-
витку необхідні макроекономічне середовище, що стимулює еко-
номічне зростання, створення робітничих місць, податкова та 
правова система, що заохочують розвиток бізнесу. 

Конкурентною перевагою компаній стає посилення спеціа-
лізації, що збільшує їх залежність від інших фірм, організацій, 
постачальників. Внаслідок цього фірми все більше стають части-
ною кластерів, в межах яких вони, серед іншого, можуть одержу-
вати переваги від об’єднання ресурсів та обміну інформацією. 
Під кластером, як правило, розуміється мережа незалежних виро-
бничих, сервісних фірм, включаючи їх постачальників, творців 
технологій та ноу-хау (університети, науково-дослідні інститути, 
інжинірингові центри), що пов’язують ринкові інститути (броке-
ри, консультанти) зі споживачами, які взаємодіють одне з одним 
в межах єдиного ланцюжка вартості, а саме: 

– географічно сконцентровані в певному регіоні; 
– мають конкурентні переваги, завдячуючи близькості одне 

до одного в межах цього регіону; 
– користуються специфічними перевагами при роботі с по-

стачальниками  та споживачами (маркетинг) через своє місце 
знаходження; 

– користуються підтримкою сприятливої інфраструктури 
регіону, наприклад, фізичної інфраструктури (порти, доступ до 
природних ресурсів), освітніми та науково-дослідницькими пере-
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вагами (наприклад університети), фінансовими інститутами, пе-
ревагами робочої сили (зокрема, програмами тренінгу) [див. 48, 
с.57-58; 50, с.79-80] (рис.4.2). 

Особливістю кластера є розповсюдження інновацій на весь 
ланцюжок створення вартості та єдине логістичне вікно для взає-
модії із зовнішнім середовищем, що дозволяє мінімізувати транс-
акційні витрати. Кластеринг надає фірмам доступ до великої кі-
лькості постачальників і спеціалізованих послуг підтримки, до-
свідчених і кваліфікованих резервів робочої сили та обміну інфо-
рмацією (формального та неформального). Конкретні переваги 
регіонів доцільно розглядати з точки зору переваг конкретних га-
лузей в межах регіону під кутом кластерингу. 
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Рис. 4.2. Модель кластера 

Розвитку кластеризації економіки як чинника підвищення 
регіональної конкурентоспроможності сприяли роботи 
М.Портера та його успішні програми по формуванню кластерів у 
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штаті Арізона (США) [50, с.161-355]. В основу конкурентоспро-
можності кластера покладено чотири умови, які прийнято назива-
ти ромбом або дімантом Портера (рис. 4.3): 

– умови факторів виробництва, їх якості та ступеня спеціалі-
зації. До цих факторів належать природні, людські та фінансові 
ресурси, фізична, адміністративна та інформаційна інфраструкту-
ра, науково-дослідницький потенціал; 

– умови для конкуренції та стратегічного розвитку компа-
ній. Ці умови визначаються інвестиційним кліматом, політикою 
регіональної влади, наявністю конкурентів та конкурентною по-
літикою; 

– умови попиту, які формують місцеві чи іноземні спожива-
чі, що мають унікальні потреби  

– наявність суміжних та обслуговуючих галузей. 
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Рис. 4.3. Стратегія конкурентоспроможності кластера на 

основі моделі Портера («Діамант Портера») 

Комплекс взаємодії, що передбачений в цьому ромбі, визна-
чає емерджентність і конкурентоспроможність кластера, що на 
ній базується. Ці умови є фундаментом факторів спеціалізації та 
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якості. Емерджентність взаємодій в кластері зумовлює підвищен-
ня продуктивності за рахунок інновацій в технологічній та орга-
нізаційних сферах і стимулювання появи нових видів бізнесу, що 
розширюють межі кластера. 

Завдячуючи кластерам, набуває нових рис конкуренція. В 
кластерах відбувається поєднання конкуренції та кооперації, які, 
знаходячись в різних площинах, доповнюють одне одного. Особ-
ливо це стосується інноваційних процесів, що забезпечує їх акти-
візацію. Якщо взаємодія із внутрішнім споживачем кластера 
пов’язана з конкуренцією, то із зовнішнім вона базується в осно-
вному на кооперації з використанням апарату постачання та роз-
поділу єдиного логістичного вікна. В той же час на зовнішніх ри-
нках кластери діють як єдине ціле проти інших агентів цих рин-
ків, що дозволяє їм посилити свої позиції і успішно протистояти 
згубним тенденціям глобальної конкуренції. Вже не окреме під-
приємство конкурує на ринку, а регіональний промисловий ком-
плекс, в якому підвищення ефективності відбувається на засадах 
застосування нових форм організації інноваційних процесів у ре-
гіоні – регіонального об’єднання виробників. Уряди багатьох кра-
їн все більшу увагу приділяють феномену кластерізації економі-
ки. Він стає основою державної економічної політики. На рівні 
країн і регіонів створюються спеціальні департаменти (ради, аге-
нтства) щодо кластерів, які здійснюють, головним чином, інфор-
маційно-аналітичну роботу, координують освітні програми всіх 
рівнів з потребами відповідних кластерів. 

У 1968 р. в ЄС було створено Генеральний директорат по 
регіональній політиці. В 1975 р. сформований Європейський 
фонд регіонального розвитку, а в 1988 р. Європарламентом при-
йнята Хартія регіоналізму, почала функціонувати Рада регіональ-
них і місцевих співтовариств. У цей же період в США почина-
ються розробки федеральних програм по кооперації постачаль-
них фірм, маркетингу і комерції, праці та освіти [51, с.53]. Впер-
ше уніфікований підхід до міжфірмового співробітництва розро-
блений в Данії у 1989 – 1990 рр. Для підготовки проекту визна-
чення перспективних сіткових структур країна виділила 25 млн 
дол. Датська рада по розвитку бізнесу як орган, що відповідав пе-
ред урядом за розробку концепції кластеризації, ініціював ряд 
розробок в цій галузі. В дослідження було включено міністерство 
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бізнесу і промисловості, міністерство досліджень, міністерство 
освіти, міністерство праці, агентство розвитку торгівлі і промис-
ловості і навіть міністерство фінансів. В 1992 р. в кластерах бра-
ло участь 40% усіх фірм країни, на які припадало 60% експорту. 

У радянській економічній літературі знайшла відображення 
концепція формування структур аналогічних кластерам, відомих 
як територіально-виробничі комплекси (ТВК). Вони характеризу-
вались як сукупність стало пов’язаних об’єктів галузей народного 
господарства (промисловість, сільське господарство, транспорт, 
невиробнича сфера), що планово формувалась та пропорційно 
розвивалась і була створена для спільного вирішення однієї або 
декількох народногосподарських проблема. Для ТВК 
обов’язковою умовою була наявність взаємопов'язаних вироб-
ництв, що були основою ТВК та визначали їх спеціалізацію. Рин-
кові перетворення призвели до змін у взаємовідносинах підпри-
ємств, до порушення їх взаємозв’язків, а отже, і до деформації 
ТВК. Налагодження ефективних взаємозв’язків між підприємст-
вами, утворення їх об’єднань на сучасному етапі, застосування в 
цих об’єднаннях прогресивних методів менеджменту і корпора-
тивних відносин набувають все більшого значення для вирішення 
проблем регіонального розвитку, зростання національної еконо-
міки в цілому та підвищення її міжнародної конкурентоспромож-
ності. 

Про ефективність кластеризації економіки свідчить досвід 
багатьох розвинених країн. Так, невелика Фінляндія, маючи лише 
0,5% світових лісових ресурсів, завдячуючи високій продуктив-
ності кластерів, зумовленій інноваційними структурами, забезпе-
чує 10% світового експорту продукції деревообробки та 25% – 
паперу. На телекомунікаційному ринку на неї припадає 30% сві-
тового експорту обладнання мобільного зв’язку та 40% мобіль-
них телефонів [49, с.82]. Реалізація ж кластерної концепції 
пов’язана з вирішенням широкого кола проблем. Адже кластер, 
або промисловий округ (ця назва одержала поширення в Італії), 
за висловом одного італійського дослідника є "тисячеликим орга-
нізмом", що забезпечує власне існування безперервним колекти-
вним експериментуванням [52, с.57]. При цьому ринкова анархія 
конкуренції стримується такою же стихійною кооперацією бага-
тьох виробників, що усвідомлюють (і реалізують) свій індивідуа-
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льний інтерес. Саме в цьому – головне коріння життєздатності та 
конкурентоспроможності (інновативності) цих утворень. Про-
блема полягає в тому, щоб у процесі адаптації зарубіжних моде-
лей до українських реалій та пріоритетів не вихолостити сутність 
цих моделей, що містяться в їх соціально-інноваційному потенці-
алі. Невдачі в реформуванні пострадянських країн пояснюються 
значною мірою тим, що в них запозичувались західні технології, 
але не те інноваційне середовище, що їх породжувало, з його 
стимулами приватного, індивідуального та групового інтересу, 
реалізація якого відбувалась у певному демократично-правовому 
полі. Навіть при самому успішному використанні запозичень, 
модернізація була частковою і локальною. Врахування всієї су-
купності чинників є неодмінною умовою успішної кластерізації. 
Поширення кластерів особливо важливо для розвитку малого 
підприємництва. Про це свідчить досвід Італії, яка є класичною 
країною малого підприємництва. Дрібні підприємства охоплюють 
в цій країні 95 – 97 %  усіх італійських фірм. В ЄС кожне четвер-
те мале підприємство – італійське. Їх продуктивність, як і скрізь у 
світі, нижче, ніж великих. У той же час Італія займає місце в се-
редині першої десятки найбільш розвинених фірм. Успіхи італій-
ської економіки пояснюються тим, що значна частина дрібних 
підприємств тут функціонує в межах промислових округів – су-
купностей (агломерацій, констеляцій) невеликих підприємств, 
обмежених певною територією і які неформально об’єднані при-
четністю до певного виробництва тканин, взуття, одягу, меблів, 
обладнання, приладів тощо. Промокруг – це італійський варіант 
кластера, який відрізняється від визначеного М. Портером тим, 
що в ньому розвиваються не тільки вертикальні відносини (по-
стачання, підряд, збут), але й горизонтальні (утворення консорці-
умів, кредитних кооперативів, об’єднаних служб тощо). Дрібні 
фірми "округу", не втрачаючи власної самостійності, утворюють 
як би одне велике підприємство, в якому як і в будь-якому вели-
кому підприємстві досягається економія від масштабів виробниц-
тва. 

Окрім використання також ефективного сполучення конку-
ренції та кооперації, на продуктивність округів впливають їх тісні 
різноманітні зв’язки з місцевою спільнотою. Територіальна єд-
ність підприємств створює сприятливі умови для тісного спілку-

 295



Розділ 4. Потенціал організаційних інновацій промислової діяльності 

вання всіх учасників виробництва, при якому відбувається обмін 
знаннями, ноу-хау, що дозволяє прискорити циркуляцію інфор-
мації, яка інтенсифікує інноваційний процес. Нововведення будь-
якої фірми стають надбанням усього округу. Таким чином місце-
ва спільнота є постачальником "ресурсів локалізму" підприємст-
вам промокругу. Одним із найважливіших таких ресурсів є відно-
сини з місцевою владою. Саме в місцевому муніципалітеті (рідше 
в провінційній або обласній адміністрації) дрібні підприємці зна-
ходять підтримку та сприяння. Місцева влада виступає заступни-
ком-прохачем по їх справах, піклується про розвиток інфраструк-
тури (як матеріальної – дороги, зв’язки, інженерні споруди тощо, 
так і соціальної – культурно-рекреаційні установи, школи профе-
сійної майстерності, комунальні служби тощо). З іншого боку, 
підприємці округу вважають місцеву владу своєю, тому що бе-
руть активну участь у її формуванні, ініціативах і контролю. Міс-
цева влада – гарант відносин підприємців із профспілками, тобто 
гарант соціального миру – партнерства, збереження екологічної 
рівноваги, засіб мобілізації локального патріотизму, що є важли-
вим для удосконалення та просування місцевої продукції. Саме 
місцева влада є фокусною точкою, в якій (необов’язково безкон-
фліктно) перетинаються, збагачуючи одне одного економіка та 
громадянське суспільство.  

В Україні проблема посилення взаємодії малих підприємств 
та місцевої влади є однією з найактуальніших для підвищення 
ефективності діяльності підприємств і зростання регіональної 
конкурентоспроможності. Разом з тим через те, що дуже мала ча-
стина податків від дрібних підприємств залишається на місцях, 
не спостерігається великої зацікавленості місцевої адміністрації в 
розвитку малого бізнесу. Негативно позначається на активності 
місцевої влади щодо сприяння розвитку малих підприємств і від-
сутність належних коштів у місцевих органів самоуправління че-
рез недосконалість останнього та невизначеність їх ролі в соціа-
льно-інституціональній структур. Посилення спрямованості дія-
льності місцевої влади на виконання завдань регіонального роз-
витку передбачає прискорення проведення адміністративно-
територіальної реформи, удосконалення міжбюджетних відносин 
між центральними та місцевими органами влади.  
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Особливої уваги заслуговує стійкість італійських промокру-
гів до криз. Вони витримали і наслідки соціальних конфліктів у 
60-70-х рр. і нафтову кризу, і стрес переходу на євро і наступ ки-
тайського експорту. Стійкість промоокругів пояснюється знач-
ною мірою саме тим, що їх поява була зумовлена намаганням по-
долати різні труднощі та кризи. Вони поширились не тільки і не 
стільки завдячуючи підтримці, скільки через ініціативу та напо-
легливість багатьох громадян, що змушені були через різні об-
ставини відкривати та удосконалювати свій бізнес. 

Важливість інноваційних промислових кластерів полягає у 
їх здатності інтегрувати творчий потенціал окремої місцевості в 
добровільне партнерське об’єднання з метою одержання сукуп-
ності економічного прибутку на засадах створення комплексу 
умов, що відповідають інтересам як споживачів, так і виробників. 

Як підкреслює М. Портер, кластер стає засобом для подо-
лання замкнутості на внутрішніх проблемах, інертності, негнуч-
кості та зговорів між суперниками, що зменшують або повністю 
блокують позитивний вплив конкуренції та появу нових форм 
[53, с.173]. Наявність цілого кластера галузей прискорює процес 
створення факторів виробництва там, де є група внутрішніх кон-
курентів. Усі фірми з кластеру взаємопов’язаних галузей роблять 
інвестиції у спеціалізовані, але споріднені технології, інформа-
цію, інфраструктуру, людські ресурси, що спричиняє появу нових 
фірм. Кластер в цілому сприяє великим капіталовкладенням і 
спеціалізації галузевих асоціацій, в яких беруть участь взаємо-
пов’язані фірми з різних галузей. Всі нові таланти залучуються у 
кластери, тому що зростають їх розміри та престиж. 

Кластер конкурентоспроможних галузей стає чимось біль-
шим, ніж проста сума його окремих частин. Він має тенденцію 
розростатись, тому що одна конкурентоспроможна галузь поро-
джує іншу. Напрями цього зростання залежать від структури са-
мих кластерів, що є відмінними в різних країнах. У процесі роз-
витку кластера економічні ресурси залучаються до нього з ізо-
льованих галузей, які не можуть використовувати їх так ефектив-
но, як в межах кластера. За думкою М. Портера, національна кон-
курентоспроможність багато в чому залежить від рівня розвитку 
кластерів окремих галузей. І чим більше галузі орієнтовані на 
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міжнародну конкуренцію, тим більш наглядним стає процес 
утворення кластерів.  

Доцільність кластерної структуризації національної еконо-
міки та державної підтримки утворення кластерів зумовлена су-
купністю положень [54, с.65]: 

1. Така міжгалузева структура сама створює внутрішній по-
пит на товари та послуги в своїх власних межах. 

2. Вона надає можливість розпочати інвестиційні проекти з 
більшою економією грошових коштів, тому що в її межах ресур-
си можуть бути задіяні без передоплати, за рахунок частини ви-
нагороди від реалізації одного з цих проектів. 

3. Рух товарів у кластері доцільно оформлювати як кредит, 
опосередкований векселем, з подальшим погашенням векселів. 
Такий порядок дозволить відійти від оподаткування поставок 
проміжної продукції у межах корпорацій, що буде сприяти змен-
шенню податкового навантаження на виробників. 

4. В умовах кластерів полегшується вирішення проблеми 
дефіциту грошової маси в країні, оскільки використовуватимуть-
ся важелі, які будуть взаємно погашатись поставками товарів і 
наданням послуг. 

5. У кластері виникає можливість найкраще та більш опера-
тивно пристосовувати виробництво проміжної продукції до по-
треб виробництва кінцевої продукції, що буде сприяти імпорто-
заміщенню, а також прискоренню запровадження інновацій у ви-
робництво. 

6. Включення у склад кластера фінансових і кредитних 
установ поліпшує фінансове забезпечення виробництва, дозволяє 
використовувати ефективні фінансові інструменти для оптиміза-
ції розподільчих відносин та управління ризиками. 

7. За рахунок можливостей створення додаткових соціаль-
них фондів зміцнюється соціальний захист працюючих на під-
приємстві, що входять в кластер.  

Таким чином, важливим завданням реформування українсь-
кої економіки, удосконалення її структури стає стимулювання 
створення виробничих систем. Запровадження кластерних моде-
лей в економіці України в умовах трансформації супроводжуєть-
ся значними труднощами і потребує вирішення ряду проблем. 
Головним при цьому має бути комплексний підхід до з’ясування 
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всієї сукупності питань, пов’язаних з прискореним поширенням 
прогресивних структур та розробки відповідних методів, шляхів, 
нормативних актів, необхідних для цього. 

Результативність регіональної політики в Україні, соціаль-
но-економічний розвиток в регіонах все більше представників 
наукових та управлінських кіл покладають на кластери. Але фор-
мування перших в країні кластерів виявило цілу низку проблем. 
Експеримент створення кластерів розпочався на Поділлі в 1997 – 
1998 рр. за ініціативою знизу, і підтриманий всією регіональною 
спільнотою. Було об’єднано зусилля представників влади, діло-
вих кіл, громадських організацій з метою просування в Україні 
технології піднесення економіки регіонів на засадах створення 
перспективних кластерних структур. Уже до 2000 р. в Хмельни-
цькій області сформувались і набули розвитку кластери будівель-
ної індустрії, різних видів туризму, виробництва одягу, продуктів 
харчування. 

У 2005 р. на Поділлі започаткований новий етап формуван-
ня кластерів у сфері виробництва нових будівельних матеріалів, 
охорони та комерціалізації культурної спадщини, інформаційно-
освітніх галузей, органічного землеробства, вирощування та по-
стачання фруктів (кластер "Подільське яблуко"). Найбільший в 
Україні за обсягом продукції Хмельницький будівельний кластер 
охоплює близько 30-ти підприємств будівельної індустрії області. 
В ньому створено до 5-ти тис. нових робочих місць. Завдяки гну-
чкості, мобільності, впровадженню інновацій, високій якості ро-
біт будівельний кластер "Поділля" став провідним на будівель-
ному ринку регіону. Крім того, ним було споруджено і об’єкти 
поза межами свого регіону. Хмельницький будівельний кластер 
здійснює транскордонний будівельний проект у межах програми 
ПАУСІ (польсько-американсько-українська ініціатива про спів-
робітництво) [55, с.23]. 

Поширення кластерів має велике значення для відродження 
легкої промисловості України. На початку 90-х рр. багато держа-
вних підприємств було змушено припинити свою діяльність. 
Об’єднання низки нових малих і середніх підприємств у швейний 
кластер дозволило розпочати випуск сучасних моделей одягу, за-
безпечило створення близько 3 тис. нових робочих місць, сприя-
ло витісненню імпортної продукції якісними вітчизняними виро-
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бами. Загальновідомими стали туристичні кластери, створені в 
Хмельницькій області. 

Кластеризація набуває розвитку і в інших регіонах України. 
Особливе значення з позицій вирішення завдань створення робо-
чих місць, підвищення ефективності і конкурентоспроможності 
регіону має запровадження кластерних структур у Прикарпатті. 
Враховуючи особливості регіону, історичні традиції та природні 
умови, основна увага була приділена створенню перших класте-
рів у сфері туризму, виробництва сувенірної продукції, виготов-
лення виробів з овечої вовни. В межах певної територіально сфо-
рмованої громади на добровільних засадах було об’єднано зусил-
ля одноосібних виробників, підприємців, науково-дослідних 
установ, державних і місцевих органів влади, фінансових і посе-
редницьких організацій. В регіоні передбачається створити нові 
кластери деревообробки, будівництва і будматеріалів, переробки 
лікувальних трав, охорони природи і захисту гірських річок, вів-
чарства, історико-культурної спадщини, швейні, хутряні, харчові, 
лікувально-оздоровчі. 

Кластерні ініціативи сприяли прискоренню розвитку еконо-
міки Полісся. За ініціативи Рівненської торгово-промислової па-
лати, ділових асоціацій регіону за фінансової підтримкою фонду 
Євразія в рамках проекту "Розвиток приватного підприємництва 
в північних районах Рівненської області" було сформовано клас-
тер деревообробки Рокитянського району. За підтримки асоціації 
"Поділля Перший" була опрацьована методика формування та 
оптимізації кластерної моделі. З метою втілення в життя спільних 
кластерних ініціатив свої зусилля об’єднали представники регіо-
нальних органів влади, малого та середнього бізнесу, науки, осві-
ти, громадських організацій. Деревообробний кластер в Рокитян-
ському районі Рівненської області, що об’єднав більше 30 прива-
тних лісопильних і деревообробних підприємств, спрямований на 
підвищення ефективності використання місцевих лісових ресур-
сів, перехід від початкової і примітивної продукції (пиломатеріа-
ли і європіддони) до складнішої продукції (меблі для дому та 
офісу, сувеніри з дерева та інших виробів). При цьому підприєм-
ства кластеру орієнтувались на розширення номенклатури інно-
ваційних виробів, збільшення частки експортної продукції. 
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Формування кластерів в Україні при невирішеності багатьох 
питань економічної діяльності як на макро-, так і на мікрорівні, в 
першу чергу, спостерігається по тих напрямах, де є найсприятли-
віші умови, передусім природного характеру, що на сьогодні не 
використовуються належним чином, і які в найкоротший термін 
могли б значно прискорити вирішення соціально-економічних 
проблем того чи іншого регіону. Так, для АР Крим особливого 
значення набуває впровадження кластерної моделі у туристичній 
сфері. З 2005 р. в автономній республіці реалізується програма 
формування туристичного кластеру за допомогою BIZPRO. Ме-
тою програми є створення туристичного кластеру світового рівня 
шляхом динамічної структуризації всієї туристичної сфери півос-
трова і забезпечення високої якості кожного туристичного проду-
кту. Передбачається не тільки задіяти екскурсійно-історичні ту-
ри, але й сформувати спортивно-оздоровчі програми. В процесі 
кластеризації туристичного бізнесу підвищується рівень комфор-
тності та безпечності надання послуг, здійснюється пошук інно-
ваційних рішень для активізації розвитку турпотенціалу на заса-
дах залучення науки і нових технологій, що підвищить ефектив-
ність використання турпродуктів. 

Для поширення кластерної концепції в регіонах України ва-
жливим є дослідження, узагальнення та запровадження ініціатив, 
які здійснюються в Севастополі, де формується мегакластер "Се-
вастополь", що складається з різноманітних кластерів. У межах 
кластеру-інкубатору, який створено на базі громадської організа-
ції "Асоціація сталого розвитку Севастополя "Аура" спостеріга-
ється ефективне об’єднання підприємців малого і середнього біз-
несу та представників інституцій. До формування партнерських 
зв’язків у межах кластерів приєднуються підприємства харчової і 
місцевої промисловості, медичні заклади, компанії транспорту, 
комунальні сфери, готельного господарства та інші. В 2004 – 
2005 рр. створені туристично-рекреаційні структури – кластери 
"Херсонес" та "Байдари тур", а також такі кластерні об’єднання: 
екологічний кластер "Водні ресурси" за участю "Міськводокана-
лу", дослідного інституту, освітніх закладів та інших організацій; 
кластер соціального підприємництва "Соціальні ініціативи "Сева-
стополя", екологічний кластер "Вторма-кластер", до складу якого 
увійшли компанії та організації регіону, що переробляють, 
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транспортують та зберігають різні технологічні матеріали; інно-
ваційний кластер "Інтелект-ресурс", який об’єднує інжинірингові 
підприємства, бюро дизайну, освітні заклади, компанії, що розро-
бляють інформаційні системи, консалтингові агентства та інші; 
інноваційний кластер "ЕкоЕнерго", спрямований на розробку та 
використання в регіоні технологій енергозбереження, в який вхо-
дять низка підприємств, комісія по енергозбереженню СМДА, 
наукові та освітні заклади; кластер "Євростандарт UА", метою 
якого є досягнення світових стандартів продукції, що виробля-
ється в регіоні, за участю Асоціації "Аура", центру стандартизації 
та метрології Севастополя, Кримської Басейнової СЕС, Севасто-
польської ТПП, консалтингових, інформаційних і виробничих 
структур. Таким чином, для нових регіональних структур харак-
терними є спеціалізація на певному напрямі та об’єднання різно-
манітних організацій для досягнення конкретної мети, що зумов-
лює цю спеціалізацію. 

Формування кластерних систем відбувається і в інших регі-
онах України. Найактивніше розпочались ці процеси в Херсонсь-
кій, Полтавській, Одеській областях. Враховуючи вигідне гео-
графічне розташування Херсонської області, проходження через 
її територію важливих залізничних, річкових та повітряних шля-
хів, приморське становище області на перетині державних і між-
народних морських шляхів Азово-Чорноморського басейну, най-
більш перспективним було визначено формування транспортно-
логістичного кластеру. З цією метою об’єднали зусилля ділові 
кола, владні структури, наукові та освітні установи. Передбача-
ється формування сучасних підприємницьких мереж, налаго-
дження співпраці транспортних галузей, реструктуризація біль-
шості транспортних структур, перетворення регіону на новітній 
логістично-транспортний та інформаційний мегавузол, що дозво-
лить прискорити перетинання вантажами кордонів і  процес їх 
обробки і зберігання, скорочення інвентаризації та документаль-
ного оформлення на базі використання сучасних технологій. 

Кластерна трансформація бізнес-процесів та стратегій су-
проводжується значними труднощами, подолання яких вимагає 
вирішення широкого кола проблем. Передусім, має бути створена 
система всебічної державної підтримки розширення новітніх 
структур. При цьому важливим є не адміністративний примус, а 
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забезпечення умов, які б базувались на всебічному аналізі потен-
ціалу регіонів, виявленні існуючих проблем їх розвитку та сти-
мулюванні інтеграційних процесів у межах певних територій. 
Розробка моделі ефективної підтримки поширення кластерних 
структур має прискорити їх формування. Нагальною є розробка 
Державної програми розвитку інноваційних промислових класте-
рів, яка має забезпечити активну участь органів влади на держав-
ному, регіональному та місцевому рівнях, координацію діяльнос-
ті міністерств і відомств у відповідному напрямку, запроваджен-
ня системи заохочення додаткових пільг для учасників кластерів, 
які підвищать їх зацікавленість у об’єднанні ресурсів для вирі-
шення спільних завдань щодо ефективності як окремих підпри-
ємств, так і всього регіону. Важливим є надання більше прав ре-
гіонам з метою поліпшення використання їх природного, еконо-
мічного та інтелектуального потенціалу. Необхідно забезпечити 
розробку відповідних законодавчих актів, які б окреслили права 
та переваги нових структур. 

Формування кластерів має відбуватись в системі вирішення 
проблем розвитку тієї чи іншої галузі в національному масштабі. 
Так, для ефективного функціонування транспортно-логістичного 
кластера "Південні Ворота України", що створюється на Херсон-
щині, недостатньо зусиль тільки регіональних структур. Цей пі-
лотний регіональний кластер є частиною майбутньої модернізо-
ваної транспортної системи України і його розвиток нерозривно 
пов’язаний з перетвореннями всієї транспортної інфраструктури і 
залежить від створення нових транспортних сполучень у кон-
тексті посилення інтеграційних зв’язків із країнами світу. 

Для формування першого в Україні кластеру органічного 
землеробства і спільного з ним кластеру зеленого сільського ту-
ризму на Одещині важливим є здійснення заходів з боку уряду по 
створенню механізму підтримки функціонування органічного зе-
млеробства в системі агропромислового комплексу країни. 

Здійснення заходів із реструктуризації підприємств, запро-
вадження інновацій, що передбачаються при формуванні класте-
рів, мають супроводжуватись залученням значних фінансових ре-
сурсів. Саме відсутність власних коштів значно стримує іннова-
ційну активність підприємств. Гальмує процес кластеризації не-
відпрацьована система кредитування підприємств, незацікавле-
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ність банків у наданні довготривалих кредитів, утруднення залу-
чення кредитів через їх високу вартість. Важливим джерелом ін-
вестиційного забезпечення кластеризації могли б стати іноземні 
інвестиції, але наявність невизначеності у підприємницькому се-
редовищі, неузгодженість законодавства України з оподаткуван-
ня стосовно норм міжнародного права не дозволяють належним 
чином задіяти цей напрям фінансового забезпечення. Важливим з 
точки зору збільшення фінансових ресурсів є інтернаціоналізація 
вітчизняних підприємств. При цьому мають бути створені відпо-
відні інвестиційні та інноваційні умови, які б сприяли появі спі-
льних підприємств, що супроводжувалось би залученням інозем-
ного капіталу. Необхідним є контрольоване і в деяких випадках 
обмежене допущення іноземних фірм у певні сегменти внутріш-
нього технологічного ринку, захист вітчизняних виробників. 

На фінансування інноваційних процесів негативно впливає 
нерозвиненість фондового ринку, невирішеність багатьох про-
блем, від яких залежить його ефективне функціонування. Ще не 
створені умови для перерозподілу капіталів на користь перспек-
тивних підприємств, недостатня довіра потенційних інвесторів 
щодо ефективного використання вкладеного капіталу, не розви-
нений вторинний ринок корпоративних цінних паперів, не вико-
ристовується такий фінансовий інструмент, як облігації підпри-
ємств.  

Шляхом збільшення фінансових ресурсів у регіоні має стати 
інвестиційне спрямування заощаджень населення, стимулювання 
участі його у формуванні інвестиційних регіональних фондів. 
Адже за останні роки спостерігається суттєве збільшення націо-
нальних заощаджень, які потрібно трансформувати в інвестиції. 

У процесі створення кластерів має бути підвищено значення 
соціальної складової інноваційно-інвестиційного прогресу. Це 
пов’язано як з підготовкою висококваліфікованих кадрів для кла-
стерів, так і з вирішенням проблем охорони здоров’я, забезпечен-
ня житлом, підвищення заробітної плати, створенням нових ро-
бочих місць. 

Серед основних питань формування кластерів – визначення 
їх меж і встановлення ефективних взаємозв’язків між учасника-
ми, на засадах обґрунтованого розподілу прибутків, розробка 
стратегії впровадження кластерних об’єднань та їх подальшого 
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розвитку з виділенням блоків впровадження інновацій, ефектив-
ного маркетингу, забезпечення фінансами, трудовими ресурсами, 
інформаційно-аналітичними матеріалами.  

У регіонах України великі можливості для запровадження 
кластерної концепції в діяльності підприємств у перспективі. Так, 
в Поліссі доцільною є кластеризація в машинобудуванні, в першу 
чергу, в автомобілебудуванні (Волинська область), у хімічному 
виробництві (Рівненська область), текстильній і харчовій галузях 
промисловості в малих і середніх селищах регіону. Великі перс-
пективи має розвиток туристичної діяльності шляхом поширення 
рекреаційно-оздоровчі кластерів. Полісся сприятливе для розвит-
ку high-tech кластерів, пов’язаних з біотехнологіями, виробницт-
вом електронних компонентів, лабораторного та науково-
дослідного обладнання, створенням комунікаційних і 
комп’ютерних технологій та програмних продуктів. 

У 2005 р. кластери у Волинській області були відсутні. В ре-
зультаті дослідження природних та економічних особливостей 
області, стану розвитку малого підприємництва, оцінки трудових 
ресурсів планується сформувати     8 кластерів: у Володимиро-
Волинському районі кластер із вирощування та переробки овочів 
і фруктів "Любомир", у Шацькому районі туристично-
рекреаційний кластер "Світязь", у м. Луцьку освітній "Волинсь-
кий Оксфорд", транспортний кластер на основі Ковельського 
транспортного вузла, автомобільний кластер на основі існуючих 
підприємств ВАТ ЛуАЗ" та Луцького авторемонтного заводу, 
комбікормовий кластер, деревообробний кластер, що об’єднає 
виробників, які займаються обробкою деревини для виробництва 
товарів народного вжитку, в тому числі меблів. 

У м. Рівне перспективними напрямами впровадження клас-
терів є: легка промисловість (зокрема, переробка льону), будів-
ництво та виробництво будівельних матеріалів, готельний бізнес і 
сфера відповідних послуг, побутове обслуговування населення, 
житлово-комунальне господарство, в подальшому – машинобу-
дування, зокрема електротехнічне. 

Серед перспективних напрямів розвитку кластерів у Рівнен-
ській області є харчова та переробна промисловість, туристичний 
бізнес, машинобудування, створення науково-виробничих 
об’єднань, будівництво та виробництво будівельних матеріалів.  
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На Поділлі (Вінницька, Тернопільська, Хмельницька облас-
ті) для вирішення проблем розвитку регіону важливим є запрова-
дження кластерних структур, що забезпечать посилення взаємо-
зв’язків між підприємствами, діяльність яких пов’язана з охоро-
ною навколишнього середовища, з виробництвом продуктів хар-
чування, виробництвом сільськогосподарської техніки для фер-
мерських господарств. На засадах конверсії оборонної промисло-
вості перспективним є створення кластерів з метою формування 
та розвитку високотехнологічної промисловості, точного маши-
нобудування, фармацевтичного виробництва. Сприятливі умови 
на Поділлі для розвитку на кластерній основі біотехнологічної 
індустрії, виробництва екологічно чистих харчових продуктів, 
будівництва, туристично-рекреаційних галузей. 

Конкретно у Вінницькій області передбачається створити 
агропромислові, туристичні, будівельні кластери, кластери у сфе-
рі побутового обслуговування і торгівлі. У Тернопільській облас-
ті доцільно сформувати туристично-рекреаційні, агропромислові, 
будівельні кластери. 

У Хмельницькій області вже функціонує низка кластерів: 
будівельний, швейний, продуктовий, харчовий, туристичний, 
сільського туризму, почали формуватись кластери будівельних 
матеріалів, машинобудування та інші. 

У Карпатському економічному регіоні (Закарпатська, Івано-
Франківська, Львівська, Чернівецька області) у перспективі пріо-
ритетними мають стати прикордонні транспортно-логістичні кла-
стери, деревообробні та агрохарчові кластерні формування, а та-
кож високотехнологічні кластери, виходячи з наявності науково-
дослідної бази, освітніх закладів, підприємств військово-
промислового комплексу. Особливої уваги потребує створення 
кластерів, орієнтованих на розвиток туристичного та медико-
оздоровчого напрямку. 

У Південному (Причорноморському економічному) регіоні 
(АР Крим, Миколаївська, Одеська та Херсонська області, м. Се-
вастополь), основними напрямами перспективного розвитку кла-
стерів є: переробка сільськогосподарської продукції, транспорт-
но-логістичні та туристично-оздоровчі послуги, високотехнологі-
чні виробництва у сфері виготовлення екологічно чистого дитя-
чого харчування, хірургічного та медичного обладнання, фарма-
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цевтичної продукції на основі переробки лікарських рослин та 
інших видів продукції, зокрема, спеціального промислового об-
ладнання, навігаційного обладнання, промислових неорганічних 
хімікалій [56]. 

Таким чином, вирішення завдань економічного зростання в 
Україні, підвищення конкурентоспроможності національного ви-
робництва передбачає активне залучення регіонального чинника 
на засадах налагодження ефективної взаємодії підприємств, що 
розміщені на певній території. Перспективи розвитку окремих 
галузей, структурних зрушень безпосередньо пов’язані з оптимі-
зацією регіональних виробничих систем, що передбачає розробку 
та втілення відповідних інтеграційних механізмів. Особливо важ-
ливо формування кластерів для перетворення країни у високоте-
хнологічну державу. 

4.4. Державне стимулювання розвитку 
інтегрованих структур 

Формування прогресивних організаційних структур в еко-
номіці на інтеграційній основі потребує активного державного 
стимулювання. Заходи державного регулювання щодо організа-
ційного розвитку економіки мають враховувати необхідність її 
спрямування на інноваційний розвиток і реалізацію стратегії під-
вищення конкурентоспроможності країни. Впровадження органі-
заційних інновацій має стати невід’ємною частиною інноваційної 
моделі. Створення й поширення вертикально й горизонтально ін-
тегрованих структур як один із найважливіших напрямів запро-
вадження організаційних інновацій в Україні потребує вирішення 
різноманітних проблем за безпосередньою участю держави. 

Має бути розроблена чітка концепція організаційного роз-
витку економіки з урахуванням сучасних світових тенденцій та 
національних, історичних, економічних особливостей країни. 
Провідне місце в цій концепції має займати блок, присвячений 
запровадженню інтегрованих структур, поширенню інтеграцій-
них процесів в економіці для забезпечення раціональної взаємодії 
її окремих ланок, що дозволить одержати синергетичний ефект. 
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Слід виділити окремі форми та напрями розвитку інтеграції, 
зокрема такі як формування великих інтегрованих структур 
(ТНК, ФПГ, стратегічні альянси), створення систем взаємодії ве-
ликих і малих суб’єктів господарювання (субпідряд, франчай-
зинг), а також систем підприємств, що базуються на їх територіа-
льній спільності – кластери. Державне регулювання передбачає 
методичне супроводження всіх цих напрямів. 

Особливості функціонування та ефективність інтегрованих 
систем безпосередньо залежать від вибору моделі об’єднання, що 
має базуватись на врахуванні багатьох чинників. У провідних 
розвинених країнах у високотехнологічних галузях промисловос-
ті сформувались дві основні моделі: американська та європейська 
[57, с. 30 – 32]. Американська модель інтеграції передбачає ство-
рення жорстких, вертикально структурованих корпорацій. Вона 
склалась внаслідок боротьби компаній за державне замовлення, 
яке є, по суті, державною інвестицією у безпеку та економіку кра-
їни. В останні роки США закуповують озброєння на суму понад 
60 млрд дол. та замовляють НДДКР ще майже на 40 млрд дол. 

Боротьба за замовлення супроводжувалась інтенсивною 
концентрацією виробництва у високотехнологічних галузях про-
мисловості США в останні 20 років з метою посилення конкурен-
тних позицій. В той же час цей процес не був позбавлений склад-
ностей і характеризувався певною поетапністю. Прикладом може 
бути аерокосмічна галузь США. Так, формування Boeing відбу-
валось протягом 14 років при середньому темпі 2,3 роки на одне 
злиття або поглинання. У Lockheed Martin і корпорації Martin 
Marietta аналогічний показник становив 1,4 роки. Приблизно така 
ж динаміка характерна і для інших промислових гігантів. Для 
п’яти провідних корпорацій середня кількість угод злиття (по-
глинання) зростала поступово: від 3 – 4 щорічно у 80-ті рр.  до 8 
на початку і в середині 90-х  рр.  минулого століття. 

Реалізація американської моделі розвитку інтегрованих 
структур передбачає застосування як основного джерела держав-
не замовлення, що перетворюється у потужний чинник стимулю-
вання інтеграційних процесів. В Україні, в умовах нерозвиненості 
і обмеженості системи держзамовлення основним джерелом інве-
стицій для консолідації виробництва у найближчій перспективі 
залишаться кошти підприємств. 
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Європейський напрям створення інтегрованої структури є 
більш гнучкий та менш радикальний і базується на послідовному 
просуванні від консорціумів до побудови промислових об’єднань 
на засадах спільних стандартів і технологій і потім – до створен-
ня корпорацій. Прикладом є створення концерну Airbus. Згідно з 
французьким законодавством спочатку була створення так звана 
Група з економічних питань. Це є близьким до механізму просто-
го товариства (до угоди про сумісну діяльність). Тільки, коли для 
розвитку бізнесу потрібно було формування більш структурова-
них зв’язків, Airbus було перетворено в акціонерну структуру. 

Застосування європейського досвіду інтеграції є мало при-
йнятним для України, передусім, через те, що для вітчизняної 
економіки важливими є створення інтегрованих структур у коро-
ткі терміни при одночасному спрямуванні фінансових ресурсів не 
на придбання нових активів, а на технічне та технологічне пере-
оснащення власного наявного виробництва. 

Вважається, що в пострадянських країнах на сучасному ета-
пі оптимальним варіантом інтегрованої структури є сукупність 
підприємств і організацій, координація дій яких виходить за межі 
звичайних контрактів на ринках товарів і капіталів, але при збе-
реженні статусу підприємств як окремих господарюючих 
суб’єктів та одночасному виділенні центральної ланки, що здійс-
нює координацію [див. 57, с. 32]. 

Процедуру створення інтегрованої структури доцільно здій-
снювати в два етапи. На першому мають бути створені загальні 
механізми управління інтегрованою структурою. На другому – ці 
механізми мають бути доповнені майновими зв’язками. 

Необхідність поділу об’єднавчого процесу на етапи ство-
рення інфраструктури і власне юридичного оформлення 
об’єднання пояснюється так: у сучасній економіці провідним 
чинником є не фізичний, а інтелектуальний капітал. Саме інтеле-
ктуальний капітал є основою діяльності у високотехнологічному 
комплексі. Без завершення першого етапу, що має бути обґрунту-
ванням ефективності спільної діяльності, інтеграція взагалі недо-
цільна. У той же час у більшості керівників компаній є побою-
вання втрати своїх повноважень у рамках майбутньої інтегрова-
ної структури. Розподіл інтеграційних процедур дозволяє полег-
шити подолання можливих адміністративних бар’єрів. 
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На першому етапі утворення інтегрованої структури відбу-
вається делегування повноважень підприємствами частини за-
вдань і функцій, реалізацію яких взаємовигідно об’єднати та пе-
редати у загальний колегіальний орган управління – інтеграційну 
раду. Створюється структура управління, розробляється стратегія 
спільної діяльності. При цьому розробка програми розвитку інте-
грованої структури має передбачати формування основних на-
прямів розвитку науково-технічної та виробничої бази, технічно-
го та технологічного переоснащення підприємств, спільних до-
сліджень по інноваційній та науково-технічній діяльності; розро-
бку програми НДДКР і виробництва на короткострокову на дов-
гострокову перспективу; розробку стратегії маркетингу – визна-
чення напрямів збільшення присутності підприємств інтегрованої 
структури на ринках, прогнозування внутрішнього і зовнішнього 
попиту; визначення необхідних обсягів джерел фінансових ре-
сурсів та інвестицій, які необхідні для реалізації програми розви-
тку; розробку і реалізацію заходів щодо кооперування та спеціа-
лізації підприємств у межах інтегрованої структури; визначення 
перспектив і механізмів розвитку соціальної і кадрової політики 
підприємств. 

Особливого значення набуває розробка і формування струк-
тури управління і механізмів реалізації програми розвитку та по-
будови механізмів взаємодії між учасниками інтегрованої струк-
тури. Необхідно забезпечити високу скоординованість і продук-
тивність нових управлінських ланок на всіх рівнях, зміцнити вер-
тикальні та горизонтальні взаємодії керівників різних рівнів під-
приємств і  підрозділів. 

На другому етапі мають бути змінені майнові відносини як у 
самій структурі, так і між нею та державою, потрібно створити 
виконавчий орган у складі головної фірми, основою якого пови-
нна стати інтеграційна рада та створена відповідна інфраструкту-
ра. Унаслідок інтегрована структура набуває визначеної органі-
заційно-правової форми. 

Держава повинна стимулювати формування новітніх органі-
заційних структур. Це стимулювання має відбуватись в загальній 
системі стимулювання інноваційного розвитку економіки. Під-
тримка інтеграційних тенденцій в системі організаційного розви-
тку підприємств особливо важливо з позицій формування нової 
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моделі цілісного функціонування національної економіки. При 
відсутності такої моделі без її реалізації буде відбуватись дезінте-
грація національної економіки. Її окремі сектори можуть стати 
фрагментами іноземних економічних систем, що негативно від-
іб’ється на економічній безпеці країни, буде суперечити її націо-
нальним інтересам. Стратегія організаційного розвитку економі-
ки України як основа для забезпечення цілеспрямованої підтрим-
ки державою організаційних інновацій має передбачати здійс-
нення таких  заходів: 

1. Концепції та програми організаційного розвитку мають 
бути розроблені на всіх рівнях – регіон, галузь, об’єднання, під-
приємство. 

2. Механізми запровадження організаційних інновацій ма-
ють складатись із відповідних для різних рівнів економічної дія-
льності методичних та інструментальних засобів. 

3. Для обґрунтування запровадження оптимальних організа-
ційних форм потрібне проведення економіко-статистичних дослі-
джень, аналіз існуючих коопераційних зв’язків, системи поста-
чання сировини, матеріалів, комплектуючих і збуту готової про-
дукції, маркетингові оцінки технологій, продуктів та послуг. 

4. Має бути здійснено моделювання організаційного розвит-
ку підприємства та прогнозування його подальших організацій-
них змін. 

5. Аналіз впливу організаційних змін на ефективність виро-
бництва та результативність управління. 

6. Формування умов для ефективної підприємницької діяль-
ності, що базуються на прозорих нормах і правилах, відсутності 
корупційних і тіньових схем, тобто такого бізнес-середовища, що 
відповідає як інтересам окремого підприємства, так і всієї спіль-
ноти. Всі ці заходи мають сприяти створенню конкурентоспро-
можного суб’єкту інноваційного процесу. 

Глобалізація потребує прискорення процесів інтеграції віт-
чизняних суб’єктів господарювання. А для успішної їх діяльності 
на міжнародних ринках потрібне відповідне державне супрово-
дження. Важливе стимулювання виходу національних корпорацій 
на світову арену. 

Стимулювання організаційного розвитку вітчизняних під-
приємств має бути передбачено всією системою протекціонізму, 
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що характеризується сукупністю політико-економічних стосунків 
між суб’єктами економічних відносин, які укладаються для ціле-
спрямованої підтримки і стимулювання державою суб’єктів віт-
чизняної економіки як на внутрішньому, так і на зовнішньому 
ринках із метою захисту та реалізації національних економічних 
та політичних інтересів [58, с. 46]. 

У світовій практиці застосовуються форми політичного, 
економічного, технологічного, фінансового та трудового протек-
ціонізму. При офіційно проголошеному більшістю країн курсу на 
лібералізацію торгівлі на побудову економіки відкритого типу, 
рівень протекціонізму у світі все ще є високим.  

Посилення стимулюючих функцій держави на формування 
інтегрованих структур промисловості має виходити саме з необ-
хідності забезпечення національної конкурентоспроможності у 
глобальному масштабі, з позицій включення України до світового 
економіко-правового простору та міжнародного поділу праці на 
засадах захисту її національних інтересів. 

Процес стимулювання формування інтеграційних структур 
у промисловості має відбуватись із урахуванням визначених 
пріоритетів, що мають бути спрямовані на підтримку посилення 
спеціалізації української промисловості в міжнародному поділі 
праці та укріплення її позицій у певних нішах світового ринку. 
На сьогоднішній час дуже важливо для зміцнення, наприклад, 
авіабудівної галузі, що є провідною в промисловості України, пе-
редусім, для новоствореної корпорації "Національне об’єднання 
Антонов", створення гнучких фінансових умов, надання певних 
преференцій. Потрібні бюджетні кошти для компенсації відсотків 
по кредитах – за прикладом підтримки АПК. Крім того, реаліза-
ція авіапродукції на зовнішніх ринках потребує не тільки держа-
вного протекціонізму, але і практичної підтримки зарубіжних 
представництв, посольств, торгових місій і навіть, на думку екс-
міністра промислової політики України В. Шандри, розвідки  
[59]. 

Фінансова підтримка авіабудівної галузі є необхідною умо-
вою її збереження як самостійної та недопущення поглинання 
власного авіабудівного виробництва іноземними корпораціями, 
зокрема російським авіаконцерном. Уряд Російської Федерації 
має наміри швидкими темпами об’єднати російську авіапромис-
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ловість у велику структуру, яка б могла скласти конкуренцію на 
світовому ринку авіабудування таким провідним виробникам лі-
таків, як Airbus, Boeing, Bombardier i Embraer. Хоча поки що, як 
свідчать спеціалісти, цивільне авіабудування, тобто виробництво 
літаків для пасажирських перевезень в Україні, на декілька по-
рядків вище, ніж у Росії. 

Відсутністю фінансових ресурсів у авіабудування України і 
наявністю їх у Росії обґрунтовується доцільність входження укра-
їнського авіапрому у склад об’єднаної російської авіаційної кор-
порації. Але втрата галузі, що має велике державне значення з 
позицій економічної безпеки захисту національних інтересів, є 
неприпустимою. 

При цьому не виключаються спільні проекти і навіть спільні 
підприємства з авіабудівниками Росії. Будь-які пріоритети, зок-
рема авіабудування, мають бути підкріплені політичною волею, 
ресурсною базою та кадровим потенціалом. Серед першочерго-
вих завдань по укріпленню авіабудування – фінансове оздоров-
лення підприємств. Наступний крок – надати максимальної жорс-
ткості вертикалі управління корпорації "Національне об’єднання 
Антонов", яка може в процесі перетворень набути форму концер-
ну, національної компанії або холдингу. 

Сучасне високотехнологічне виробництво може базуватись 
тільки на процесах інтеграції: горизонтальній, вертикальній, те-
риторіальній. Розвиток виробництва та його ефективне функціо-
нування вже не можуть здійснюватись окремими підприємства-
ми. Для цього потрібне їх об’єднання, зокрема, в кластери. При-
скорення інтеграційних процесів, створення кластерів, вимагає 
фінансового забезпечення, стимулюючих заходів, підтримки з 
боку держави. Зарубіжний досвід свідчить, наприклад, про акти-
вну роль держави у підтримці втілення кластерної концепції в 
економіку. Так, в Італії держава управляє процесом кластерізації 
шляхом забезпечення його підтримки: запроваджуються знижки 
на експорт, надається гарантоване покриття, здійснюється залу-
чення інвесторів, консалтингу. Створена інформаційна система, 
що надає можливість доступу до всієї інформації національного 
та регіонального рівнів. 

За допомогою різних заходів кластерного спрямування в 
Італії підтримується розвиток високотехнологічних виробництв. 
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Так, в країні одними з найвідсталіших регіонів вважались Сици-
лія та Сардинія. Було обрано шлях технологічної революції Си-
цилії за подобою "Силіконової долини". Сицилію залучили до 
пріоритетної зони EU – Zonel для одержання грантів та субсидій. 
У 1998 р. острови були звільнені на 6 років від податків на соціа-
льні потреби, що дозволили фірмам островів скоротити витрати 
на зарплату на 30-40%. 

У Австрії ключовим чинником стала частина стимулювання 
розвитку зв’язків між дослідницькими установами та промисло-
вим сектором, зниження регуляторних бар’єрів в інноваційних 
програмах, спеціалізація кластерів та формування центрів конку-
рентоспроможності. Рушійною силою стало інноваційно-дослідна 
програма кластерізації країни (ТІР). 

В Японії на острові Хоккайдо у першій половині 90-х рр. 
минулого століття  була створена Центральна організація по за-
безпеченню сталого розвитку та стимулюванню кластерів. 

У Німеччині розробили та затвердили національну промис-
лову стратегію, що дозволило здійснити перехід від макроеконо-
мічного регулювання до промислової і конкурентної політики на 
засадах розвитку кластерів. 

У США штати Арізона, Каліфорнія, Коннектикут, Флорида, 
Мінесота, Північна Кароліна, Огайо, Орегон, Вашингтон очолили 
поширення кластерної моделі. Сотні міст і  територій розробили 
свої кластерні стратегії. Яскравий приклад кластера − "Силіконо-
ва долина", де заробітна плата спеціалістів становить 125 тис. 
дол. на рік. У штатах створюються комісії по ініціюванню (орга-
нізації) кластерів. Перші капітальні вкладення для запровадження 
кластерів здійснюються штатом, потім залучаються кошти прива-
тних компаній. 

В Угорщині, яка стала найбільш сприятливою для кластері-
зації серед країн Східної Європи, промислові парки отримують 
деякі привілеї: інфраструктуру, знижені податки. Забезпечується 
підтримка, зацікавленість сторін, можливість розвиватись. У 
прийнятій у 1996 р. програмі індустріалізації регіонів передбачені 
джерела фінансування з боку підприємств, місцевих органів, а 
також децентралізовані ресурси, державні фінанси. 
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У Франції складніше, ніж в інших країнах відбувався пере-
хід до нових форм господарювання через традиційно міцний 
централізований державний сектор. У 1995 р. була прийнята про-
грама про облаштування та розвиток територій. Створена органі-
зація з управління розвитком і фонд з їх облаштування. Було роз-
роблено проект програм та запроваджено 99 проектів розвитку 
регіонів на засадах запровадження кластерної моделі. 

Центром науково-технічного прогресу в Індії є Бангалор. 
Для регіона характерними є тісні зв’язки між високотехнологіч-
ними секторами інжинірингу, електроніки, телекомунікацій, обо-
рони, машинобудування та інститутами. Вирішальним чинником 
перетворення Бангалора в центр інтенсивних технологій стало 
рішення уряду про виділення державних інвестицій підприємст-
вам та інститутам, які були учасниками програми розвитку та дії 
уряду щодо її підтримки вже протягом 30 років. Особливих успі-
хів Індія досягла у розвитку інформаційних технологій та інтер-
нет-систем. Цьому передували, з одного боку, відміна обтяжли-
вого державного режиму ліцензування, а з іншого − створення 
наукових центрів підготовки таких спеціалістів, які зараз працю-
ють на замовлення американських фірм, що забезпечує притік ін-
вестицій у галузь інформаційних технологій. 

Кластери як форма взаємодії підприємств є важливим спо-
собом реалізації державної політики на регіональному рівні. Саме 
завдяки кластерам буде забезпечено найефективніше викорис-
тання державних коштів, що спрямовуються на вирішення як со-
ціальних, так і економічних проблем регіону. Шляхом запрова-
дження кластерної моделі забезпечується досягнення стратегічної 
мети регіональної політики, що полягає в тому, щоб поєднати ін-
тереси держави і окремих регіонів, розв’язати проблеми терито-
ріального устрою, перевести ряд важливих функцій та необхід-
них ресурсів на регіональний рівень, створити сприятливі умови 
для розширення економічних можливостей конкретних терито-
рій. 

Розробка чіткої моделі кластерного розвитку територій, ви-
значення стратегії оптимізації взаємодії окремих підприємств та 
установ регіону з метою підвищення конкурентоспроможності 
продукції, що виробляється в цьому регіоні, обґрунтування наці-
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ональної програми створення кластерів та їх стимулювання бу-
дуть сприяти залученню більших потоків іноземних інвестицій 
через зростання зацікавленості у можливості використання регіо-
нальних конкретних переваг. При цьому важливим є удоскона-
лення законодавства України з оподаткування у напрямі  узго-
дженості його з нормами міжнародного права. Такий захід має 
позитивно вплинути на інституційний клімат в країні та зменши-
ти ризики підприємницької діяльності для іноземців, а також по-
легшити їх орієнтування у вітчизняному законодавстві. Як дже-
рело фінансування запровадження та розвитку кластерів, слід 
розглядати інвестиційні фонди, про ефективність створення яких 
свідчить світовий досвід. Таким чином, кластерізація економіки 
повинна стати невід’ємною складовою державної економічної 
політики. Національна програма створення кластерів має перед-
бачати їх централізовану державну підтримку, спрощення органі-
зації взаємовідносин суб’єктів господарювання різних форм вла-
сності між собою та з державними органами, запровадження сис-
теми заохочення підприємств до включення у кластерні системи 
(зокрема шляхом пільгового кредитування), визначення пріори-
тетів у формуванні кластерів, надання ефективної технічної під-
тримки, доступу до спеціалізованої інфраструктури та інформації 
щодо потреб і можливостей регіону, а також кластерних стратегій 
по окремих напрямах. У розвинених країнах ефективна іннова-
ційна модель трансформувалась у програму формування конку-
рентоспроможних промислових кластерів. 

Державна підтримка кластерів з метою реалізації інновацій-
ної стратегії може здійснюватись по таких  напрямах [див. 58, с. 
347]: 

− ініціювання створення та фінансування науково-дослідних 
програм, наукових центрів за змішаним фінансуванням; 

– надання безвідсоткових чи пільгових позик і проектів ор-
ганізаціям та конкретним науковцям для реалізації інноваційних 
проектів у науково-технічній сфері; 

– безоплатне забезпечення державними інформаційними по-
слугами інститутів, які надають фінансові, консалтингові, марке-
тингові, інформаційно-комунікативні, юридичні, освітні послуги 
для забезпечення інноваційної діяльності, концентрують і  поши-
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рюють інформацію про інноваційні пропозиції їх залучення до 
виконання державних замовлень на інформаційну продукцію та 
поточного консультування; 

− пряме державне замовлення на інноваційну продукцію, 
зокрема в рамках реалізації державних програм енергозбережен-
ня, інформатизації тощо; 

− створення системи кон’юнктурних досліджень ринкового 
попиту на науково-технічну та інноваційну продукцію через 
створення науково-консультаційних установ. 

Здійснення системної державної ініціативи потрібно щодо 
підтримки цілеспрямованого створення великих інтегрованих 
структур, зокрема ФПГ. Насамперед, потребує розвитку відпові-
дна законодавча база, необхідне удосконалення нормативно-
правових актів щодо ФПГ. Змін потребує законодавча база у на-
прямі регулювання діяльності акціонерних товариств. Необхід-
ним є залучення ФПГ до реалізації загальнодержавних програм, 
надання державних гарантій під інноваційно-інвестиційні проек-
ти в межах ФПГ. 

Стимулювання потребує розвиток інтеграційних зв’язків ве-
ликого бізнесу з малими підприємствами на засадах застосування 
лізингових схем, пільгового кредитування, підключення малих 
підприємств до виконання загальнодержавних програм у взаємо-
дії з великими підприємствами. 

Для забезпечення довгостроковими та ефективними джере-
лами фінансування організаційного розвитку важливим є сприян-
ня з боку держави вирішення проблем, пов’язаних з первинним 
розміщенням акцій (ІРО) на світових фондових ринках. 2005 р. 
став роком початку ІРО-руху в Україні. ІРО − один із засобів фі-
нансування підприємств: компанія одержує капітал внаслідок пу-
блічного розміщення своїх нових акцій на фондовій біржі. У 2005 
р. три українських компанії провели первинне розміщення акцій 
на альтернативному майданчику Лондонської фондової біржі. 
Компанія Ukrproduct, що спеціалізується на виробництві молоч-
них продуктів, залучила 6 млн  англійських фунтів компанія-
представник нафтового та газового сектора – 10,6 млн  фунтів, 
корпорація ХХІ Century Investments – 139 млн дол. США [60]. 
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Враховуючи те, що історично українські компанії фінансу-
вались за рахунок кредитів або власних коштів, реалізація мож-
ливості залучення капіталів на фондових ринках є дуже бажаною. 
Це пов’язано з наступними перевагами: можливість одержання 
великих премій до чистої вартості активів; якісні інвестори; ви-
сока ліквідність акцій; низькі ризики; поліпшення міжнародного 
іміджу компанії; великі вимоги до звітності передбачають високу 
фінансову та операційну дисципліну на підприємстві. В цілому 
розвиток ринку ІРО сприяє зростанню економіки України. За до-
помогою ІРО залучаються значні інвестиції, необхідні для еконо-
мічного зростання, здійснюється перелив капіталу в економіці, 
прискорюються прогресивні структурні зміни. В той же час існує 
ряд перешкод на шляху до ІРО, діюче вітчизняне законодавство 
суттєво обмежує вихід українських компаній на міжнародні рин-
ки. Для української юридичної особи акції повинні випускатись у 
національній валюті. Крім того, українська компанія не може ви-
пускати більше ніж 25% акцій за рубежем. Вихід на міжнародні 
ринки також потребує зміни корпоративного управління щодо 
приведення фінансової та управлінської звітності до світових 
стандартів. 

Для розвитку ринку первинних розміщень акцій необхідним 
є створення ефективної інфраструктури українського фондового 
ринку, завершення формування сприятливого правового середо-
вища фондового ринку, при якому проведення ІРО буде ефектив-
ним для емітентів і привабливим для інвесторів. 

Враховуючи велике значення як для розвитку малого бізне-
су, так і для всієї економіки України поширення такого різновиду 
сіткових структур, як фрайчайзинг, його підтримка з боку держа-
ви є особливо актуальною. Передусім, необхідне формування 
правової бази фрайчайзингу в Україні, що потребує прийняття 
Закону України "Про фрайчайзинг". Нормативними матеріалами 
мають бути забезпечені процеси укладання та реалізації відповід-
них договорів, угод, а також регулювання захисту прав інтелек-
туальної власності, відповідальності за їх порушення. Необхідно 
мати податкові пільги для учасників франчайзингових відносин. 
Стимулювання потрібно і для франчайзера щодо його зацікавле-
ності у підтримці підприємців-початківців, і для франчазі, що до-
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зволить йому зменшити витрати при налагодженні нового бізне-
су, опануванні та забезпеченні вимог його ефективного ведення. 
Важливим є сприяння з боку держави створення систем підготов-
ки вітчизняних підприємців у галузі франчайзингу та необхідного 
консультування. 

Для забезпечення ефективного розвитку інтеграційних про-
цесів, формування інтегрованих структур важливо створити ста-
більні та передбачувані відносини бізнесу і влади, законодавчу 
основу для захисту прав власності. Об’єднання структур має від-
буватись на правовій основі, при додержанні інтересів кожної із 
сторін. Тільки у цьому випадку може йти мова про ефективність 
процесів інтеграції. Особливої уваги потребує недопущення про-
тивоправних захоплень підприємств − так зване рейдерство. При 
цьому необхідне прийняття обґрунтованих ефективних заходів, 
що може базуватись на відповідному законодавстві. 

Виразом "рейдерські атаки" нерідко характеризуються дії, 
що є конкретним порушенням вже існуючих законів, передбаче-
них Карним кодексом. Так, за винесення суддею завідомо проти-
правного приговору, рішення або постанови, зокрема таких, що 
призводять до захоплення підприємства, передбачена карна від-
повідальність (ст. 375 Карного кодексу). Тому, при наявності та-
ких фактів потрібно забезпечити покарання суддів за їх недобро-
совісні дії згідно з законом. Одночасно рейдерські атаки супро-
воджуються діями, що часто мають ознаки карного злочину, який 
також може бути покараний за чинним законодавством. Це, зок-
рема, самоуправство, крадіжка, привласнення, вимагання доку-
ментів, печаток, штампів та бланків, заволодіння ними шляхом 
шахрайства; використання підроблених документів; зловживання 
владою або службовим становищем; службові підробки тощо. 

Тому вже на сьогоднішній день існують правові основи для 
припинення таких порушень, тоді як широко поширеною є точка 
зору, що для вирішення проблем рейдерства по-українські треба 
приймати спеціальні антирейдерські закони. При цьому не врахо-
вується, що рейдер означає, зокрема, компанію, яка поглинає ін-
ші компанії шляхом масованої купівлі акцій компанії-жертви з 
метою одержання контрольного пакету акцій. Подібна діяльність 
у багатьох країнах урегульована законодавчо. Наприклад, у США 
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правила Комісії по цінних паперах і біржах (Securities and 
Exchange Commission) вимагають повідомляти комісію, а також 
компанію-об’єкт поглинання про наміри придбати понад 5 % ак-
цій [61]. Але в Україні справа йде не так про купівлю акцій, як 
про шахрайські дії та захоплення територій і будівель озброєни-
ми загонами на протиправній основі. Тому необхідним, переду-
сім, є удосконалення законодавства, що регулює корпоративні 
відносини, яке б не давало можливості штучно зменшувати при-
буток підприємств, привласнити прибутки і майно, підвищувало 
відповідальність осіб, які контролюють активи підприємств. 

Таким чином, сукупність напрямів, методів і засобів органі-
заційних перетворень інтеграційного типу доцільно розглядати як 
невід’ємну частину цілісної системи інноваційної політики. Чітка 
цілеспрямованість на сприяння розвитку ФПГ, кластерів, фран-
чайзингу та інших інтегрованих структур, врахування цього чин-
ника при розробці інструментарію макрорегулювання, перспек-
тивних програм соціально-економічного зростання, концепцій 
реформування окремих галузей та регіонів забезпечить приско-
рення вирішення завдань структурної перебудови. Активізація 
ефективних організаційних перетворень неможлива без удоско-
налення законодавчої та нормативної бази регулювання суб’єктів 
господарювання та їх об’єднань, запровадження специфічних 
стимулюючих нормативних параметрів функціонування інтегро-
ваних корпоративних структур. 

Висновки 

Організаційні інновації – нові, більш ефективні форми орга-
нізації, спеціалізації, кооперування, концентрації, диверсифікації 
виробництва, методів організації праці, які дозволяють в умовах 
зростаючої технологічної та ринкової конкуренції отримувати 
конкурентні переваги та додаткові нетрадиційні ресурси у розро-
бці, виробництві та збуті продукції. Вони є непрямим, проте без-
умовним наслідком розвитку науки і техніки й виступають клю-
човою ланкою доведення науково-технічних розробок до впрова-
дження у виробництво, утримання певної ніші на внутрішньому 
ринку та забезпечення конкурентності продукції на зовнішньому, 
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Висновки 

зорієнтовані на економічну доцільність та прибутковість, а голо-
вною умовою їх запровадження є прогресивне (синергічне) збі-
льшення економічного ефекту. 

Орієнтація на довгостроковий сталий розвиток передбачає 
формування новітніх підходів щодо вдосконалення організацій-
них структур – структурну трансформацію підприємства, зміну 
його функцій та асортименту. Важливим завданням організацій-
ного розвитку підприємства є забезпечення комплексного вико-
ристання інноваційного потенціалу, ефективного поділу праці 
шляхом оптимального сполучення сукупності факторів виробни-
цтва. Вихідною позицією ефективного організаційного розвитку 
має стати синергетичний підхід, відповідно до якого акцент ста-
виться на взаємодії різних змінних і різних рівнів системи. Побу-
дова синергетичної моделі ефективного розвитку промислових 
підприємств є підставою для організаційних інновацій. 

Зараз на часі розробка чіткої інноваційної політики на мік-
рорівні та стимулювання організаційної переструктуризації еко-
номіки з метою підвищення ефективності інноваційної діяльності 
та модернізації виробництва. Організаційні інновації передбача-
ють визначення перспективних типів підприємств відповідно до 
розвитку науково-технічного прогресу, завдань по зростанню  
конкурентних позицій підприємств в умовах глобалізації. 

Організаційна недосконалість господарських утворень й те-
нденції в організаційних перетвореннях зумовлюють складність 
позитивних зрушень в економіці, знижують її конкурентоспро-
можність, йдуть у розріз із завданнями по забезпеченню зростан-
ня на інноваційній основі. Враховуючи наміри України щодо по-
глиблення євроінтеграції та приєднання до СОТ, слід призупини-
ти деградацію організаційних структур в економіці, спричинену 
курсом на безумовне розукрупнення виробництва, яке здійсню-
валось під гаслами демонополізації та приватизації й призвело до 
утворення слабких господарюючих суб’єктів. У той же час загос-
трення глобальної конкуренції вимагає підвищення ролі великих 
інтегрованих господарських утворень і врахування цього чинни-
ку при формуванні конкурентної політики. Це дозволить здійсни-
ти концентрацію ресурсів для реалізації сучасних інноваційних 
проектів та об’єднання сукупності наукових, виробничих, збуто-
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вих ланок виготовлення новітніх продуктів, конкурентоспромож-
них на світових ринках. 

З позицій інноваційних перетворень та вимог глобалізації, 
все більшого значення набуває гармонізація антимонопольної та 
промислової політики. Успішна сучасна модель економічного 
зростання не може бути побудована ні виключно методами кон-
курентної політики, ні виключно методами промислової політи-
ки. Потрібне сполучення механізмів, притаманних обом видам 
регулювання. Промислова політика має бути спрямована на ство-
рення сприятливих умов для розвитку пріоритетних галузей і ви-
робництв з позицій інтересів всієї національної економіки. Анти-
монопольна політика, не заважаючи концентрації промислового і 
фінансового капіталу, передусім, має зосереджуватися на контро-
лі за ціновою поведінкою. Одним із основних напрямів конкуре-
нтної політики стане запровадження механізмів недопущення ан-
тиконкурентних узгоджених дій, потрібно запобігати прихованій 
монополізації у процесі приватизації стратегічних підприємств, 
монополізації експортних секторів, монополізації ринків посере-
дниками, а також іноземними ТНК. 

Оскільки економіка України об’єктивно задіяна у процеси 
глобалізації і закономірності розвитку світової економіки мають 
до неї пряме відношення, то формування організаційних структур 
відбуватиметься згідно з загальносвітовими тенденціями. При 
цьому слід враховувати національні особливості соціально-
економічного розвитку та трансформаційні процеси. 

Специфікою організаційного розвитку сучасної світової 
економіки є утворення висококонцентрованих і інтегрованих 
структур; поширення процесів дедиверсифікації (поглиблення 
спеціалізації) компаній; орієнтація на досягнення ефекту економії 
на масштабі використання ключових ресурсів фірми; запрова-
дження сіткової організації бізнесу. Організаційний розвиток пе-
редбачає оптимальне співвідношення різних організаційних 
форм, що мають інноваційний характер, та взаємодію великих і 
малих підприємств, об’єднань останніх між собою за територіа-
льно-виробничим принципом. 

Формування сіткових структур шляхом інтеграції традицій-
них фірм у сітки є характерною особливістю сучасного розвитку 
світової економіки. В сітках фірми стають учасниками міжоргані-
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заційних та міжгалузевих моделей кооперації та конкуренції, що 
здійснюються. Приналежність до тієї чи іншої сітки безпосеред-
ньо впливає на конкурентоспроможність фірми. Синергетичні 
ефекти, що є характерними для сіток, є дуже різноманітними і 
охоплюють багато напрямів господарської діяльності. 

В Україні на відмінну від інших країн повільно відбувають-
ся процеси консолідації капіталу, зокрема шляхом злиттів і по-
глинань. Особливістю цих процесів в Україні, що знижує ефекти-
вність консолідації, є поширення корпоративних конфліктів, не-
дружніх захоплень ("рейдерства") підприємств. Поширенню не-
дружніх захоплень сприяють недоліки корпоративного законо-
давства, використання шахрайських схем з підробкою докумен-
тів, підкупом суддів, низька прозорість діяльності компаній, не-
розвиненість фінансового ринку, нерозвиненість інститутів про-
фесіональних консультантів. З метою подолання негативних мо-
ментів у процесах злиття та поглинання необхідно внести зміни у 
законодавство, що скоротять можливості для "рейдерів". 

Поширення інтеграційних процесів передбачає, передусім, 
посилення технологічних і відтворювальних взаємозв’язків щодо 
випуску кінцевої продукції, комплексування (створення єдиного 
комплексу) суміжних підприємств із подальшим створенням на їх 
базі ефективних інтегрованих організаційних структур. Інтегра-
ційна компонента має враховуватись під час реструктуризації 
окремих підприємств. 

Вітчизняні бізнес-групи далеко не повною мірою відповіда-
ють загальносвітовим сучасним тенденціям організаційного роз-
витку, вирішенню питань підвищення конкурентоспроможності 
національної економіки, інтересам суспільства. Зосередження 
окремих підприємств в одному об’єднанні часто не має техноло-
гічної основи, не пов’язано з їх взаємодією та синергією, що зу-
мовлено особливостями приватизації в Україні в попередні роки, 
реалізацією можливостей набуття власності без чіткої спрямова-
ності на підвищення ефективності її використання з позицій сус-
пільних інтересів. 

Основною організаційною моделлю сучасних інтегрованих 
об’єднань в Україні є конгломерати, які в світовій економіці вже 
відходять у минуле через свою неефективність, відсутність чіткої 
спеціалізації і, як наслідок, розпорошення ресурсів фірми на без-
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лічі напрямів її діяльності. Необхідність переструктуризації кон-
гломератних утворень у більш однорідні структури із чіткими ор-
ганізаційно-правовими обмеженнями особливо актуальна для 
України, враховуючи низький рівень капіталізації наших 
об’єднань і дефіцит ресурсів (матеріальних, трудових, фінансо-
вих), які слід зосереджувати виключно на напрямах, за якими 
підприємство й в цілому економіка може отримати відчутні кон-
курентні переваги на світовому ринку. 

Одним із напрямів модернізації організаційної структури 
економіки України має стати формування в інтегрованих компа-
ніях стратегій, спрямованих на посилення спеціалізації, виділен-
ня профільного бізнесу. З урахуванням новітніх інтеграційних 
тенденцій організаційних змін має відбуватись розширення ме-
режі малих та середніх підприємств. 

У сучасних умовах активізація організаційного резерву роз-
витку економіки на основі поширення сіткових систем набуває 
все більшого значення для вирішення актуальних завдань суспі-
льства. Потрібна розробка довгострокової стратегії відповідних 
організаційних перетворень на засадах раціонального поєднання 
різних типів підприємств з урахуванням вимог науково-
технологічного та соціального прогресу.  

Вирішення завдань економічного зростання в Україні, під-
вищення конкурентоспроможності національного виробництва 
передбачає активне залучення регіонального чинника через нала-
годження ефективної взаємодії підприємств, що розміщені на пе-
вній території. Перспективи розвитку окремих галузей, структур-
них зрушень безпосередньо пов’язані з оптимізацією регіональ-
них виробничих систем, що передбачає розробку та втілення від-
повідних інтеграційних механізмів. Особливо важливо форму-
вання кластерів для перетворення країни у високотехнологічну 
державу. 

Кластери є засобом зменшення трансакційних витрат, ефек-
тивним механізмом поширення інновацій в середовищі малих і 
середніх підприємств, особливо з урахуванням відсутності в еко-
номіці передаточних ланок між наукою та виробництвом. Завдя-
чуючи кластерам, набуває нових рис конкуренція, в них відбува-
ється поєднання конкуренції та кооперації, які, знаходячись в рі-
зних площинах, доповнюють одне одного. Особливо це стосуєть-
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ся інноваційних процесів, що забезпечує їх активізацію. Про ефе-
ктивність кластеризації економіки свідчить досвід багатьох роз-
винених країн. Проблема полягає в тому, щоб у процесі адаптації 
зарубіжних моделей до українських реалій та пріоритетів не ви-
холостити їх сутність. 

Кластерна трансформація бізнес-процесів та стратегій су-
проводжується значними труднощами, подолання яких вимагає 
вирішення широкого кола проблем. Передусім слід створити сис-
тему всебічної державної підтримки поширення новітніх струк-
тур. При цьому важливим є не адміністративний примус, а забез-
печення умов, які б базувались на всебічному аналізі потенціалу 
регіонів, виявленні існуючих проблем їх розвитку та стимулю-
ванні інтеграційних процесів у межах певних територій. Розробка 
моделі ефективної підтримки поширення кластерних структур 
має прискорити їх формування. Нагальною є розробка Державної 
програми розвитку інноваційних промислових кластерів, яка має 
забезпечити активну участь органів влади на державному, регіо-
нальному та місцевому рівнях, координацію діяльності мініс-
терств і відомств у відповідному напрямі, запровадження системи 
заохочення додаткових пільг для учасників кластерів, що підви-
щить їх зацікавленість у об’єднанні їх ресурсів для вирішення 
спільних завдань підвищення ефективності як окремих підпри-
ємств, так і всього регіону. Важливим є надання більше прав ре-
гіонам з метою поліпшення використання їх природного, еконо-
мічного та інтелектуального потенціалу. Необхідно забезпечити 
розробку відповідних законодавчих актів, які б окреслили права 
та переваги нових структур. 

Кластери як форма взаємодії підприємств є важливим спо-
собом реалізації державної політики на регіональному рівні. Саме 
завдяки кластерам буде забезпечено найефективніше викорис-
тання державних коштів, що спрямовуються на вирішення як со-
ціальних, так і економічних проблем регіону. Шляхом запрова-
дження кластерної моделі забезпечується досягнення стратегічної 
мети регіональної політики, що полягає в тому, щоб поєднати ін-
тереси держави і окремих регіонів, розв’язати проблеми терито-
ріального устрою, перевести ряд важливих функцій та необхід-
них ресурсів на регіональний рівень, створити сприятливі умови 
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для розширення економічних можливостей конкретних терито-
рій. 

Формування економічних організаційних структур на інтег-
раційній основі, що відповідають завданням інноваційного роз-
витку промисловості, потребує активної державної підтримки, 
здійснення комплексу методів та засобів щодо регулювання про-
гресивних організаційних процесів, які б стимулювали їх активі-
зацію. 

Держава повинна взяти на себе такі напрями організаційних 
перетворень, як формування великих інтегрованих структур 
(ТНК, ФПГ, стратегічні альянси), так і створення систем взаємо-
дії великих і малих суб’єктів господарювання, зокрема, субпід-
ряд, франчайзинг, а також систем підприємств, що базуються на 
їх територіальній спільності – кластери. Державне регулювання 
передбачає методичне супроводження цих процесів, безпосеред-
ню дольову участь в капіталі та в управлінні інтегрованими ком-
паніями. 

Державне стимулювання має відбуватись в загальній систе-
мі стимулювання інноваційного розвитку економіки. Підтримка 
інтеграційних тенденцій в системі організаційного розвитку під-
приємств особливо важлива з позицій формування нової моделі 
цілісного функціонування національної економіки. 

Чітка цілеспрямованість на розвиток вертикально та горизо-
нтально інтегрованих структур на засадах технологічно-
виробничих зв’язків і з метою консолідації та концентрації обме-
жених ресурсів на пріоритетних напрямах має враховуватися при 
розробці інструментарію макрорегулювання, перспективних про-
грам соціально-економічного зростання, концепцій реформуван-
ня окремих галузей та регіонів, щоб забезпечити вирішення за-
вдань структурної перебудови, модернізації та підвищення кон-
курентоспроможності економіки. 
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Розділ 5  

ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ТРАНСФОРМАЦІЙ В ПРОМИСЛОВОСТІ 

5.1. Методологія оцінки інвестиційних 
потреб промисловості 

Реалізація ключової ідеї Концепції державної промисловості 
політики щодо створення конкурентоспроможного промислового 
комплексу постіндустріального типу та утвердження України як 
високотехнологічної держави пов’язана із значними обсягами ін-
вестицій у розширене відтворення основних виробничих засобів. 

Великі обсяги недофінансування протягом тривалого часу 
призвели до відтворювальних деформацій інвестиційного проце-
су в промисловому комплексі. Сьогодні ступінь зношеності уста-
ткування в цілому по промисловості наближається до 60%, а в 
провідних галузях (металургійній, видобуванні неенергетичних 
матеріалів, машинобудуванні – до 70 і більше відсотків. Продов-
ження експлуатації застарілого устаткування становить велику 
загрозу для конкурентоспроможності країни. 

Масштабні капітальні інвестиції потрібні для технологічної 
модернізації в електроенергетиці, нафтопереробці, металургії, 
розвитку нових наукомістких галузей та підгалузей промисловос-
ті, які забезпечують технологічне переоснащення суміжних сфер, 
а також призупинення скорочення потужностей у депресивних 
галузях (вугільній промисловості, цивільному машинобудуванні 
та ін.). Для повноцінного оновлення основного капіталу обробної 
промисловості на базі високих технологій, крім прямих інвести-
цій безпосередньо в саме оновлення, необхідні ще додаткові інве-
стиції в науку, створення експериментальної бази, відновлення 
системи профтехосвіти для забезпечення промисловості високо-
кваліфікованими кадрами. 
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У теперішній час відсутні серйозні обґрунтування обсягів 
фінансових ресурсів, які потрібні для структурної перебудови 
промисловості. Галузеві міністерства розробляють стратегію роз-
витку, визначають "вузькі місця" і на цій основі розраховують 
обсяги потрібного фінансування. Основним недоліком таких роз-
рахунків є те, що за основу беруться ресурси і потужності, а не 
зміна попиту на продукцію, що виготовляється, кон'юнктура рин-
ку, в т.ч. ринку інвестицій. 

Міністерство економіки України оцінює інвестиційну по-
требу забезпечення структурної перебудови економіки у 200 
млрд дол., з них здійснення першочергових інвестиційних проек-
тів по реструктуризації та оновленню виробничих основних засо-
бів - у 40-50 млрд дол. [1, c.9; 2, c.18]. За підрахунками вітчизня-
них вчених, для технологічного та організаційного переоснащен-
ня промислового виробництва щорічно потрібно від 15-20 
млрд грн до 7-8 млрд дол. [3, c. 16-18; 4, c.6]. 

За оцінкою Уряду, лише на перші кроки із виведення і замі-
ни потужностей теплоенергетики слід виділити понад 15 
млрд грн [5, c.3]. Крім того, для оновлення основних фондів на 
інноваційній основі, а також здійснення моніторингу процесів 
відтворення основних фондів, необхідно додатково поступово 
нарощувати інвестиції в науку не нижче рівня 0,5% ВВП [див. 4, 
c.6]. За висновками експертів Світового банку, щоб вивести ви-
робництво ВВП на душу населення в Україні на рівень провідних 
країн світу треба залучити 4 трл дол. [див.1, c.9]. 

Отже, існують значні розбіжності в оцінці потреби в інвес-
тиціях в основні засоби для структурної перебудови економіки, у 
т.ч. промислового комплексу. Недоліком цих оцінок є те, що вони 
не враховують готовність української економіки спожити такі об-
сяги інвестицій. Процеси в інвестиційній сфері повністю визна-
чаються економічною ситуацією, що складається, яка задає жорс-
ткі обмеження на збільшення інвестицій. Вирішити завдання ма-
сового збільшення інвестицій в реальний сектор, зокрема в про-
мисловість, у рамках моделі інвестиційної діяльності, що склала-
ся, досить проблематично. Основними характеристиками даної 
моделі є її розбалансованість і слабкий зв’язок з процесом роз-
ширеного відтворення. Умови фінансування (висока вартість 
кредиту, висока доходність операцій на фінансових ринках) не 
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відповідають низькій нормі доходності проектів. Втрачена нале-
жна мобільність інвестиційних ресурсів. Намітився розрив між 
фінансовою і речовою складовими інвестицій. 

З теоретичної точки зору, основним орієнтиром в інвести-
ційній політиці на макрорівні є досягнення рівня інвестицій в ос-
новні засоби, який забезпечував би розширене відтворення еко-
номічного потенціалу. Оптимальним вважається рівень прямих 
інвестицій по відношенню до ВВП на рівні 22-25%, а вкладень у 
науку не нижче 2% ВВП [6, c.70-71]. На мікрорівні, за підрахун-
ками фахівців, для того щоб підприємство мало змогу перетвори-
ти у капіталовкладення 10% свого валового продукту, його вало-
вий прибуток має становити приблизно 20% величини валового 
продукту [7]. 

Розбіжності в оцінці потреб у фінансових ресурсах для здій-
снення структурної перебудови економіки мають місце через від-
сутність офіційної методики такого розрахунку. Кожне відомство 
розраховує потребу в інвестиціях в основні засоби і джерела їх 
фінансування, виходячи із власних міркувань. 

Міністерство економіки України при визначенні валових ін-
вестицій в процесі розробки Державної програми економічного і 
соціального розвитку України використовує методичні рекомен-
дації щодо прогнозування і розробки програм, підготовлені НДЕІ 
Мінекономіки України [див. 6]. Згідно зі згаданими рекомендаці-
ями аналіз і прогноз обсягу інвестицій здійснюється за методоло-
гією національного рахівництва. Розрахунок проводиться за фор-
мулою: 

КВпл = ВВПпл * Kі0 * Кзм пл, 
де: КВпл – капіталовкладення на плановий рік (період), 

ВВПпл – валовий внутрішній продукт, прогнозований у планово-
му році (періоді); Кі0 – питома вага обсягу інвестицій в основний 
капітал у ВВП у базовому році (періоді); Кзм пл – коефіцієнт зміни 
співвідношення обсягу інвестицій і валового внутрішнього про-
дукту у плановому році (періоді), який визначається експертним 
шляхом. 

При визначенні коефіцієнта зміни співвідношення обсягу 
інвестицій і валового внутрішнього продукту досліджуються 
чинники, що впливають на інноваційний клімат (стабільність 
економіки, податкова політика, досконалість ринку цінних папе-
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рів тощо). Обчислення обсягу інвестицій здійснюється методом 
прямих планових розрахунків. Обсяги державних капіталовкла-
день визначаються відповідно до проекту Державного бюджету 
на наступний рік, а при його відсутності за експертною оцінкою 
потреб економіки. При визначенні динаміки та обсягів приватних 
інвестицій в основний капітал рекомендується враховувати очі-
кувані в перспективному періоді такі зміни: відсоткових ставок за 
кредитами та депозитами; обсягів кредитних ресурсів; у податко-
во-бюджетній політиці, рівня розвитку виробництва та його рен-
табельності; рівня зайнятості населення; співвідношення доходів 
та заощаджень населення; припливу іноземного капіталу. 

Дана методика придатна для прогнозування обсягів капіта-
льних інвестицій на макрорівні. При визначенні потреби в інвес-
тиціях для структурної перебудови економіки, зокрема в промис-
ловості, слід було б виходити з інших методологічних принципів, 
а саме залежності між приростом промислового виробництва і 
його капіталомісткістю. Капітальні інвестиції створюють матері-
альні передумови для збільшення виробництва і в цьому сенсі є 
умовою економічного збільшення. 

Обсяг капітальних вкладень залежить від двох тісно 
пов’язаних між собою показників: приросту обсягу виробництва і 
коефіцієнта капіталомісткості, скорегованого на коефіцієнт її 
зміни у плановому періоді: 

Kпл = dBпл * m0 *kзм пл, 
де Kпл – обсяг капітальних інвестицій, який потрібен для за-

планованого приросту обсягів виробництва (dBпл) у перспектив-
ному періоді; m0 – коефіцієнт капіталомісткості виробництва у 
ретроспективний період, який є базою для планування, kзм пл – ко-
ефіцієнт зміни капіталомісткості у плановому періоді. 

Капітальні інвестиції (Кпл) представлені їх валовими зна-
ченнями, включаючи і вкладеннями на відшкодування основних 
засобів, що вибувають. 

Коефіцієнт капіталомісткості (m) характеризує приріст за-
трат капітальних інвестицій в основні засоби, необхідних для 
зростання випуску продукції за умов, що єдиним чинником збі-
льшення випуску продукції є капіталовкладення в створення но-
вих і реконструкцію діючих основних фондів. У більшості випад-
ків даний показник формується на основі аналізу середнього по 
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національному господарству показника фондомісткості (відно-
шення обсягу основних фондів до вартості продукції), що є в ці-
лому прийнятним, оскільки за більш тривалий період спостере-
ження характер, динаміка і напрями змін цих показників збіга-
ються. 

На коефіцієнт капіталомісткості виробництва впливає бага-
то чинників. Вплив більшості з них об’єктивний і може бути кі-
лькісно виміряний. Серед них: характер і напрями використання 
капітальних інвестицій на відтворення основних засобів, що ви-
бувають, та їх розширення; технологічна, відтворювальна і галу-
зева структура капітальних інвестицій та рівень їх концентрації; 
природно-кліматичні умови (у добувній промисловості); ступінь 
використання виробничих потужностей. 

Кожний з цих чинників неоднаково впливає на коефіцієнт 
капіталомісткості. Так, процес відшкодування основних фондів, 
що вибувають, не сприяє випуску продукції, а лише підтримує 
його на попередньому рівні. Водночас у рамках цього процесу 
певною мірою можливе і розширене відтворення, а якщо тут зна-
ходять практичне застосування останні досягнення науково-
технічного прогресу. У цьому разі випуск продукції збільшуєть-
ся, а значення коефіцієнта m зменшується. 

Найсуттєвіший вплив на формування коефіцієнта капітало-
місткості здійснюють ті капітальні вкладення, які направляються 
на безпосереднє розширення основних засобів. За інших рівних 
умов (незмінній галузевій, відтворювальній і технологічній стру-
ктурі капіталовкладень тощо) зазначений вплив проявляється, го-
ловним чином, через технічний прогрес. Якщо зростання маси 
основних засобів не супроводжується збільшенням їх технічного 
рівня величина m (за інших рівних умов) не змінюється, а у випа-
дку збільшення технічного рівня цей коефіцієнт змінюється у то-
му напрямі, в якому, як припускається, може змінитися вартість 
основних засобів під впливом технічного прогресу. 

Певний вплив на тенденцію коефіцієнту m здійснює і харак-
тер використання капітальних вкладень, тобто співвідношення 
між частинами, що направляються на відтворення основних фон-
дів, які вибувають, і на розширення діючих. Якщо це співвідно-
шення відповідає рівню техпрогресу і сприяє нормальному від-
творенню фондів, що вибувають, величина залежить від того, яка 
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з різновидностей техпрогресу переважає. Так, якщо капіталовк-
ладення в розширення виробництва сприяють прискоренню тех-
нічного прогресу і економії виробничих ресурсів, то капіталовк-
ладення, що направляються на відтворення основних фондів, що 
вибувають, забезпечують лише просте їх відтворення. Отже, ве-
личина m буде знижуватись з збільшенням частки капітальних 
вкладень, що направляються на розширення виробництва. 

Капіталомісткість залежить від характеру використання ка-
пітальних вкладень на цілі розширення виробництва і відшкоду-
вання фондів, що вибувають у часі. Так, величина m може тимча-
сово падати при значному скороченні обсягів фондів, що вибу-
вають, та їх використання на збільшення виробничих потужнос-
тей. При незмінних обсягах капіталовкладень це сприяє приско-
ренню збільшення виробництва. Водночас, якщо протягом трива-
лого часу оновленню основних фондів приділяється недостатньо 
уваги, діючі виробничі потужності швидко зношуються, і це не-
минуче призводить до зниження ефективності їх використання і 
обумовлює збільшення коефіцієнта капіталомісткості. Але перед-
часна заміна діючих виробничих потужностей також має наслід-
ки, оскільки у даному випадку можливості економічного зрос-
тання, що обумовлені капітальними вкладеннями у діючі потуж-
ності, не повністю використовуються, і за інших рівних умов, ве-
личина коефіцієнта капіталомісткості зростає. 

З цього виходить, що з метою зниження величини m і збе-
реження високих темпів зростання виробництва слід дотримува-
тись економічно обґрунтованих пропорцій, що об’єктивно скла-
лися між частками капітальних вкладень, які направляються на 
розширення виробництва і на оновлення діючих виробничих по-
тужностей. Збереження оптимальних співвідношень між цими 
частками не перешкоджає певному перерозподілу капітальних 
вкладень між розширенням і оновленням основних фондів. Більш 
того, з метою збереження оптимальних темпів зростання вироб-
ництва такий перерозподіл капіталовкладень з відмираючих у 
процесі технічного прогресу галузей у нові, швидко прогресуючі 
галузі, вкрай необхідний. Загальне правило: якщо перегрупуван-
ня капвкладень не пов’язано з циклічними коливаннями величи-
ни m (а при заданих їх обсягах – і з коливанням обсягів продук-
ції, що випускається), або з необґрунтованим збільшенням цього 
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коефіцієнта, то перерозподіл капітальних вкладень економічно 
виправданий. 

Величина m значного мірою залежить від матеріально-
речової структури капіталовкладень, тобто від питомої ваги в них 
будівель, споруд – з одного боку, і машин та устаткування – з ін-
шого. Капіталовкладення як фактор виробництва характеризу-
ються, насамперед, питомою вагою машин, що вводяться в дію та 
їх технічним рівнем. Чим швидше збільшується питома вага ма-
шин та устаткування, тим значення коефіцієнта m нижче. Оскіль-
ки будівництво нових будівель вимагає значно більше коштів, 
ніж реконструкція існуючих будівель, прискорене зростання фо-
нду відтворення і капітального ремонту порівняно зі збільшенням 
капіталовкладень у нове будівництво, сприяє зниженню коефіці-
єнта капіталомісткості виробництва. 

Величина коефіцієнта m залежить від галузевої структури 
капіталовкладень. Збільшення обсягу виробництва за рахунок 
одних і тих же капіталовкладень буде різним залежно від того, у 
розвиток яких галузей вони вкладаються. Враховуючи лише цю 
залежність, можна припустити, що найбільший приріст виробле-
ної продукції забезпечував би розвиток некапіталомістких (капі-
талоекономних) галузей. 

Однак можливості розвитку окремих галузей промисловос-
ті, формування галузевої структури виробництва, а отже, і галу-
зева структура використання фонду капіталовкладень визначені 
(особливо на тривалий період) об’єктивними умовами, з яких і 
слід виходити при розробці промислової (структурної) політики 
країни, у тому числі і політики капіталовкладень. Вибір варіантів 
можливий лише в рамках об’єктивних умов, що склалися, з ура-
хуванням національних особливостей, рівня економічного розви-
тку країни і конкретної ситуації, що склалася. 

Вплив ступеня використання виробничих потужностей на 
коефіцієнт m обумовлений різною капіталомісткістю окремих га-
лузей. Підвищення ступеня використання виробничих потужнос-
тей у ряді галузей має свої технічні та економічні межі. Переви-
щення об’єктивних меж призводить або до додаткових затрат ре-
сурсів, або до зниження вартості продукції, що випускається. 
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Врешті-решт знижується ефективність виробництва. Тому, якщо 
прогноз показника капіталомісткості ведеться на достатньо три-
валий період, завжди треба враховувати деякий резерв викорис-
тання виробничих потужностей. 

Величина коефіцієнта m залежить також від ступеня конце-
нтрації капіталовкладень. Поняття концентрації капіталовкладень 
розуміється як скорочення часу введення в дію основних фондів, 
з одного боку, і як концентрація капіталовкладень на основних 
напрямах економічного розвитку, на найважливіших цілях розви-
тку – з іншого. 

Проблема скорочення строків введення в дію основних фо-
ндів важлива з точки зору дотримання норм незавершеного буді-
вництва. Недотримання цих строків призводить звичайно до збі-
льшення незавершеного будівництва, до несвоєчасної здачі 
об’єктів, а тим самим і до зниження випуску продукції порівняно 
із запланованим обсягом. У результаті затрати ресурсів на вироб-
ництво одиниці продукції зростають. Оптимальні строки освоєн-
ня капіталовкладень не є постійними і в ході науково-технічного 
прогресу скорочуються. І як результат, це призводить до знижен-
ня коефіцієнта капіталомісткості. 

На розмір капітальних вкладень об’єктивно впливають при-
родні умови. Особливо сильно цей вплив проявляється у добув-
ній промисловості. Так, несприятливі умови видобутку природ-
них ресурсів обумовлюють збільшення коефіцієнта капіталоміст-
кості виробництва. 

При визначенні потреби в капітальних інвестиціях, необхід-
них для досягнення оптимального приросту промислового виро-
бництва у заданій структурі, необхідно врахувати реальні умови 
формування показника капіталомісткості. В Україні в період 
трансформацій одночасно треба вирішити ряд складних проблем, 
які розвиненими країнами вирішувались поступово, в ході при-
родного історичного розвитку, тому слід припустити тимчасове 
зростання коефіцієнта капіталомісткості. 
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5.2. Тенденції інвестування 
промислового виробництва 

За 15 років ринкових реформ інвестиційні процеси в проми-
словості України значно уповільнились. У 2005 р. обсяг інвести-
цій в основні засоби галузі становили лише 55,5% до рівня 
1990 р., тобто скоротився в 1,7 раза. [8, с.203; 9, c.211]. Найбіль-
ший спад інвестиційної активності мав місце в перші десять років 
ринкових реформ. Так, за період 1991 – 2000 рр. обсяг інвестицій 
в основні засоби зменшився в 3,4 раза. Більш високими темпами 
порівняно з промисловістю в цілому знижувались інвестиції в 
машинобудування (в 12,2 раза) і промисловість будівельних ма-
теріалів (в 9,0 раза). В добувних галузях і галузях первинної об-
робки спад був менший: у вугільній промисловості – 1,6 раза, у 
чорній металургії – 3,9 раза. 

Інвестиційний спад, що мав місце в усіх галузях промисло-
вості, за перше десятиріччя реформ, призвів до значної втрати 
позицій галузей з високою доданою вартістю. Так, частка маши-
нобудування і металообробки в загальному обсязі виробництва 
продукції промисловості скоротилась з 30,5% у 1990 р. до 13,5% 
у 2004 р. Натомість суттєво зросла питома вага паливної промис-
ловості з 5,7 до 9,1%, чорної металургії з 11,0 до 23,3% [10, c.155; 
11, c.107,109]. 

Після 2000 р. намітилась тенденція до зростання темпів ін-
вестування в основні засоби промисловості. Так, за 2001 – 2004 
рр. інвестиції в основні засоби промисловості збільшились в 1,87 
раза, у тому числі в машинобудування і металообробку – в 2,15 
раза, в металургію і обробку металів – в 1,95 раза. У 2005 р. тем-
пи зростання інвестицій в основні засоби уповільнились: у цілому 
по промисловості в 1,20 раза (з 124,9 до 104,1%), у тому числі: в 
добувній промисловості в 1,16 раза (з 120,9 до 104,0%); обробній 
– у 1,10 раза (з 126,0 до 114,1%); виробництві та розподіленні 
електроенергії, газу та води у 1,73 раза (з 126,4 до 72,7%), в обро-
бній промисловості, зокрема в машинобудуванні в 1,39 раза (з 
120,4 до 86,2%) [див. 9, c.213]. 

Динаміка коефіцієнта капіталомісткості виробництва за 
останні 5 років (2001 – 2005 рр.) була неоднозначною (табл. 5.1). 
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Таблиця  5 .1  
Динаміка коефіцієнта капіталомісткості виробництва 

за видами промислової діяльності в Україні за 2001 – 2005 рр. 
 2001 2002 2003 2004 2005 
Промисловість – усього 0,99 0,99 1,08 1,11 1,01 
У тому числі:      
Добувна 1,04 0,85 1,06 1,16 1,00 
Обробна 1,01 1,04 1,12 1,10 1,11 
З неї:      
Харчова та переробка сільсь-
когосподарських продуктів 0,94 1,24 1,07 0,96 0,96 
Легка 0,78 0,86 1,67 1,07 1,19 
Виробництво деревини та 
виробів з деревини 1,25 1,27 0,93 1,29 1,18 
Целюлозно-паперова 1,17 1,75 0,60 0,98 0,89 
Виробництво коксу та проду-
ктів нафтопереробки 1,05 0,57 1,58 1,12 1,30 
Хімічна та нафтохімічна 1,16 1,05 0,87 1,50 1,10 
Виробництво інших немета-
левих мінеральних виробів 1,27 1,18 1,34 1,34 0,91 
Металургія та обробка металу 1,00 0,88 1,24 1,28 1,43 
Машинобудування 0,92 0,95 1,14 0,94 0,80 

Виробництво та розподілення 
електроенергії, газу та води 1,09 1,15 1,14 1,28 0,71 

Джерело: розраховано за даними [9, c.107,213]. 

За аналізований період мали місце значні коливання зазна-
ченого коефіцієнта. У 2004 р. порівняно з 2001 р. коефіцієнт збі-
льшився по всіх галузях промисловості, за винятком целюлозно-
паперової. У 2005 р. порівняно з попереднім роком спостеріга-
лось зниження коефіцієнта капіталомісткості, крім легкої проми-
словості, виробництва коксу та продуктів нафтопереробки, мета-
лургії та обробки металу. 

Галузева структура інвестицій з точки зору реструктуризації 
і модернізації промислового комплексу залишається несприятли-
вою, причому відсутній перелив інвестиційних ресурсів у прогре-
сивні інвестиційно-утворюючі галузі обробної промисловості 
(табл. 5.2). 
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Таблиця  5 .2  
Галузева структура інвестицій в основний капітал 

в промисловість України за 2001 – 2005 рр. 
відсотків від загального обсягу інвестицій 

 2001 2002 2003 2004 2005 
Промисловість – усього 100 100 100 100 100 
у тому числі:      
Добувна 31,0 25,3 22,9 22,5 23,2 
Обробна 51,9 55,8 58,9 59,1 63,9 
з неї:      
Харчова та переробка сільсько-
господарських продуктів 16,0 20,4 20,8 17,8 18,3 
Легка 1,2 1,0 1,3 1,3 1,4 
Виробництво коксу та 
продуктів нафтопереробки 5,6 3,8 5,4 5,0 5,7 
Хімічна та нафтохімічна 5,1 5,3 4,3 6,0 6,8 
Металургія та обробка металу 10,4 9,0 10,3 11,6 15,9 
Машинобудування 6,9 6,8 8,3 8,0 6,4 

Виробництво та розподілення 
електроенергії, газу та води 6,7 9,5 8,5 9,4 9,4 

Джерела: розраховано за даними [9, c.212]. 

В обробній промисловості за період 2001-2005 рр. при зрос-
танні частки інвестицій в металургію та обробки металу в 1,5 ра-
за, в хімічну та нафтохімічну – в 1,3 раза частка інвестицій у ма-
шинобудування скоротилася на 0,5% (при зростанні частки галузі 
у виробленій (реалізованій) продукції. 

Скорочення частки інвестицій в машинобудування – галузі, 
що виробляє капітальні та наукомісткі товари, є обмежувачем 
розширення інвестиційної активності в економіці. В ситуації, що 
склалася в Україні за роки реформ, вирішення проблеми підви-
щення конкурентоспроможності економіки повністю залежить 
від оновлення основних фондів, насамперед у машинобудуванні. 

Нерівномірно розподілені капітальні інвестиції між фондо-
місткими галузями – добувними і по виробництву та розподілен-
ню електроенергії, газу та води (табл. 5.3). 
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Таблиця  5 .3  
Співвідношення обсягу капітальних інвестицій 

і доданої вартості в окремих галузях промисловості 
за 2001–2005 рр. 

Добувна 
Виробництво та розподі-
лення електроенергії, 

газу та води Показники 
20

01
 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
01

 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

Фондоміст-
кість виробле-
ної продукції, 
грн/грн 

2,57 2,56 2,53 2,12 2,20 2,75 3,38 3,41 3,30 1,77

Частка доданої 
вартості в зага-
льному обсязі 
доданої варто-
сті в промис-
ловості, % 

15,4 16,2 14,9 13,0 16,9 20,3 18,5 16,9 12,9 13,0

Обсяг капіта-
льних інвести-
цій на одини-
цю доданої ва-
ртості галузі 

0,50 0,38 0,42 0,51 0,44 0,21 0,25 0,29 0,42 0,28

Джерело: розраховано за даними: [9, c.31,32,212 ]. 

При майже однаковій фондомісткості виробленої продукції і 
частці в доданій вартості промисловості добувних галузей і виро-
бництва та розподілення електроенергії, газу та води (а в окремі 
роки перевищення рівня фондомісткості у валовій доданій варто-
сті промисловості у другій групі галузей порівняно з першою) 
обсяг капітальних інвестицій на одиницю доданої вартості у до-
бувних галузях протягом всього аналізованого періоду був у 1,2-
2,4 раза більший, ніж у виробництві та розподіленні електроенер-
гії, газу та води. 

Збереження подібної ситуації із забезпеченням капітальни-
ми інвестиціями виробництва та розподілення електроенергії, га-
зу та води становить значну загрозу для всієї економіки, оскільки 
в найближчий час (3-5 років), за оцінками спеціалістів, вичерпу-
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ється технічний ресурс усієї теплоенергетики та інших вироб-
ництв, що входять до даної групи галузей. 

За аналізований період погіршилась технологічна структура 
капітальних інвестицій, що виразилось у зростанні частки пасив-
ної частини основного капіталу (капітального будівництва) і зме-
ншенні відповідно активної частини (придбання раніше існуючих 
і виготовлення нових основних засобів). (табл. 5.4). 

Так, у промисловості в цілому частка капітального будівни-
цтва збільшилась з 35,2% у 2001р. до 49,0% у 2005р. або в 1,4 ра-
за, у т.ч. у добувну промисловість – в 1,5 раза, в обробну – в 1,4, у 
виробництво та розподілення електроенергії, газу та води – у 2,0 
рази. В обробній промисловості найбільше зниження частки ви-
готовлення нових основних засобів мало місце в целюлозно-
паперовій промисловості, виробництві коксу, продуктів нафтопе-
реробки, металургії та обробці металу. 

У відтворювальній структурі інвестицій в основний капітал 
намітилась тенденція до зростання частки нового будівництва в 
структурі інвестицій в основний капітал, що можна оцінити пози-
тивно (див. табл.5.5). У цілому по промисловості частка нового 
будівництва в загальному обсязі інвестицій за аналізований пері-
од зросла в 1,17 раза. Найбільш швидкими темпами частка нового 
будівництва зростала в добувній промисловості – в 2 рази (з 8,3% 
в 2001 р. до 16,5% - в 2005 р.). Найвища частка нового будівницт-
ва в структурі інвестицій у виробництві та розподіленні електро-
енергії, газу та води. В обробній промисловості при зростанні ча-
стки нового будівництва в загальному обсязі інвестицій за період 
2001-2005 рр. мали місце значні коливання цього показника про-
тягом зазначеного періоду. Так, у 2002 р. порівняно з 2003 р. час-
тка нового будівництва знижувалась. Це свідчить про існування 
проблем щодо модернізації обробних галузей. 

Отже, на основі проведеного аналізу можна зробити висно-
вок, що поки ні динаміка, ні структура (галузева, технологічна, 
відтворювальна) інвестицій в основний капітал не сприяють по-
доланню структурних деформацій у промисловості і підвищенню 
конкурентоспроможності вітчизняних товарів. 

 
 



Таблиця  5 .4  
Технологічна структура інвестицій в основний капітал промисловості України у 2001–2005 рр. 

відсотків від загального обсягу інвестицій 
2001     2002 2003 2004 2005 

К
ап
іт
ал
ьн
е 
бу
ді
вн
иц
тв
о 

П
ри
дб
ан
ня

 р
ан
іш
е 
іс
ну
ю

-
чи
х 
ос
но
вн
их

 з
 

ас
об
ів

иг
от
о

ас
об
ів ас
об
ів

иг
от
о

ас
об
ів ас
об
ів

иг
от
о

ас
об
ів ас
об
ів

иг
от
о

ас
об
ів ас
об
ів

иг
от
о

ас
об
ів

В
вл
ен
ня

 н
ов
их

 
ос
но
вн
их

 з
 

К
ап
іт
ал
ьн
е 
бу
ді
вн
иц
тв
о 

П
ри
дб
ан
ня

 р
ан
іш
е 
іс
ну
ю

-
чи
х 
ос
но
вн
их

 з
 

В
вл
ен
ня

 н
ов
их

 
ос
но
вн
их

 з
 

К
ап
іт
ал
ьн
е 
бу
ді
вн
иц
тв
о 

П
ри
дб
ан
ня

 р
ан
іш
е 
іс
ну
ю

-
чи
х 
ос
но
вн
их

 з
 

В
вл
ен
ня

 н
ов
их

 
ос
но
вн
их

 з
 

К
ап
іт
ал
ьн
е 
бу
ді
вн
иц
тв
о 

П
ри
дб
ан
ня

 р
ан
іш
е 
іс
ну
ю

-
чи
х 
ос
но
вн
их

 з
 

В
вл
ен
ня

 н
ов
их

 
ос
но
вн
их

 з
 

К
ап
іт
ал
ьн
е 
бу
ді
вн
иц
тв
о 

П
ри
дб
ан
ня

 р
ан
іш
е 
іс
ну
ю

-
чи
х 
ос
но
вн
их

 з
 

В
вл
ен
ня

 н
ов
их

 
ос
но
вн
их

 з
 

А            1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Промисловість 
– усього 35,2               3,1 61,7 39,4 3,1 57,5 46,3 5,9 47,8 44,3 9,6 46,1 49,0 6,8 44,2
У тому числі:                
Добувна 37,7               0,4 61,9 42,5 0,9 56,6 49,5 1,2 49,3 40,9 12,9 46,2 49,5 9,5 41,0
Обробна                25,9 4,5 69,6 30,5 4,3 65,2 37,5 8,5 54,0 37,6 10,1 52,3 45,0 6,6 48,4
з неї                
Харчова та пе-
реробка с/г 
продуктів 21,2               2,4 76,4 21,5 3,8 73,7 30,7 7,5 61,8 28,0 7,9 64,1 32,5 6,4 61,1
Легка 8,8               24,9 66,3 27,7 5,9 66,4 25,4 10,7 63,9 15,5 28,6 55,9 32,2 18,0 49,8
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Продовження табл. 5.4 
   А             1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Виробництво 
деревини та 
виробів із де-
ревини 16,2               10,1 73,7 17,5 7,6 74,9 21,5 25,7 52,8 26,0 12,6 61,4 20,9 16,7 62,4
Целюлозно-
паперова 6,8               6,5 86,7 13,5 2,8 83,7 31,9 14,2 53,9 15,6 13,8 70,6 27,2 12,0 60,8
Виробництво 
коксу, продук-
тів нафтопере-
робки 43,5               2,4 54,1 54,9 0,6 44,5 62,1 1,2 36,7 66,1 3,4 30,5 70,2 3,4 26,4
Хімічна та на-
фтохімічна 24,3               3,4 72,3 31,7 3,6 64,7 42,8 7,6 49,6 34,3 16,7 49,0 34,1 5,2 60,7
Виробництво 
інших немета-
левих мінера-
льних виробів 25,4               3,3 71,3 33,3 4,4 62,3 30,0 9,1 60,9 34,4 8,6 57,0 31,9 7,7 60,4
Металургія та 
обробка металу                36,6 5,3 58,1 48,0 3,9 48,1 49,5 5,9 44,6 54,5 8,1 37,4 69,6 3,5 26,9
Машинобуду-
вання 25,5               8,3 66,2 29,3 6,7 64,0 32,9 10,8 56,3 32,7 9,9 57,4 34,0 9,4 56,6
Виробництво 
та розподілення 
електроенергії, 
газу та води 62,4               3,2 34,4 66,0 2,4 31,6 73,6 3,8 22,6 76,5 2,9 20,6 72,2 3,0 24,8

Джерело: розраховано за даними [35, с.63-67; 36, с.133-149; 37, с.122-126; 38, с.165-175; 39, с.158-163]. 341



342 Таблиця  5 .5  
Відтворювальна структура інвестицій в основний капітал у 2001-2005 рр. 

відсотків від загального обсягу інвестицій 
2001     2002 2003 2004 2005 
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Промисловість, 
усього 70,6 21,8 7,6 74,1 19,6           6,3 71,5 23,9 4,6 69,3 25,8 4,9 70,5 25,5 4,0

У тому числі:                

Добувна                65,3 8,3 26,4 59,7 11,8 28,5 67,3 12,5 20,2 61,0 15,5 23,5 66,0 16,5 17,5

Обробна                78,4 20,6 1,0 85,1 14,5 0,4 79,1 20,5 0,4 82,0 17,6 0,4 75,8 23,5 0,7

Виробництво та 
розподілення 
електроенергії, 
газу та води  54,0               45,9 0,1 57,2 42,8 0,0 52,9 46,3 0,8 39,2 60,5 0,3 50,9 48,7 0,4

Джерело: складено за [9, с.26; 10, с.214; 12, с.230; 11, с.224; 34, с.217]. 



5.2. Тенденції інвестування промислового виробництва 

За роки ринкових реформ в Україні відбулися суттєві зміни 
в структурі джерел фінансування інвестицій в основний капітал, 
що виразилось у різкому скороченні питомої ваги інвестицій за 
рахунок державних централізованих джерел фінансування. Так, 
якщо в 1990 р. частка вказаних джерел у загальному обсязі інвес-
тицій становила 27,0 %, то в 2005 р. вона скоротилась до 5,5% 
.Частка витрат на промисловість і будівництво в загальному об-
сязі видатків зведеного бюджету зменшилась у 3,5 раза (з 10,6% у 
1990 р. до 3,0% - у 2005 р.) [8, c.198; 9, c.205]. 

Сучасна бюджетна політика до останнього часу була зорієн-
тована на скорочення державних витрат в економіку насамперед 
за рахунок інвестиційної складової, тому позитивним можна ви-
знати наміри Уряду збільшити державне інвестування у найбли-
жчому майбутньому. Скорочення інвестиційних витрат здійсню-
валось без детального аналізу різних інвестиційних програм та їх 
оцінки з позицій відповідності пріоритетним напрямам економіч-
ного зростання. Перелік програм формувався й продовжує фор-
муватися безсистемно, без урахування потреб у структурних 
зрушеннях. При затвердженні бюджетних програм не плануються 
конкретні результати на кожному етапі виконання держпрограми, 
не визначаються джерела фінансування, тобто бюджетні кошти 
витрачаються безсистемно. До останнього часу розроблялась 
значна кількість державних програм (у 2005 р. більше 100 про-
грам пріоритетного розвитку), що призводило до розпорошення 
обмежених коштів на велику кількість об’єктів і не дозволяло 
вчасно завершити вже розпочаті заходи та отримати конкретні 
результати. Так, за програмою "Українське вугілля" станом на 
01.01.2004 р. на 40 об’єктах, в які вже було вкладено майже 109 
млн грн бюджетних коштів, будівництво було припинено та при-
йнято рішення про їх списання [13, с.6,13]. 

У ході виконання програм за рахунок бюджетних коштів 
перевага віддавалась вирішенню поточних питань (в основному 
погашенню боргів по заробітній платі, податках, страхових внес-
ках, фінансових санкціях тощо), а не перспективним процесам, 
здатним забезпечити зростання виробництва і підвищення його 
конкурентоспроможності. У державному бюджеті на 2007 р. та-
кож передбачено більшу частину коштів, призначених на вико-
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Розділ 5. Інвестиційне забезпечення трансформацій в промисловості 

нання програм реструктуризації галузей, зокрема вугільної, на-
правляти на поточні витрати (табл.5.6). 

Таблиця  5 .6  
Напрями використання бюджетних коштів 

у вугільній промисловості, передбачених проектом 
Держбюджету України на 2007 р. 

Напрями використання коштів 
Сума 
коштів, 
млн грн 

Частка 
в зага-
льному 
обсязі 
коштів, 

% 
Розв’язання проблем вугільної галузі – усього 5080 100 
У тому числі за напрямами: 
Реструктуризація галузі: підготовка шахт до ліквіда-
ції, фізична ліквідація гірничих підприємств; роботи з 
охорони довкілля; забезпечення побутовим паливом 
осіб, які звільняються із шахт, що ліквідуються 903,7 18,1 
Гіничо-рятувальні заходи на вугледобувних підпри-
ємствах: зарплата з нарахуваннями; придбання пред-
метів постачання і матеріалів; відшкодування бюдже-
тних позик 255,2 5,1 
Державна підтримка вугледобувних підприємств для 
здешевлення собівартості продукції: часткове по-
криття витрат, що спрямовуються на оплату праці; 
часткове покриття витрат за спожиті енергоносії; за-
безпечення гарантійних зобов’язань щодо повернення 
гарантійних позик 1843,8 36,9 
Державна підтримка підприємств із видобутку 
кам’яного, бурого вугілля і торфу для будівництва, 
технічного переоснащення та капітального ремонту 
гірничошахтного обладнання 1740,0 34,8 
Охорона праці та підвищення техніки безпеки на вуг-
ледобувних підприємствах 105,1 2,1 
Заходи щодо передачі об’єктів соціальної інфрастру-
ктури 100,0 2,0 
Інші витрати. 53,0 1,0 

Джерело: розраховано за [15, c.4 ]. 

Орієнтація на вирішення поточних завдань, відкладення на 
майбутнє активізації інвестицій в довгострокові проекти спричи-
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няє серйозні прорахунки в економічній політиці. В результаті по-
рушення балансу між поточною і довгостроковою діяльністю у 
багатьох сферах перевищені пороги безпеки по найважливіших 
економічних індикаторах. Унаслідок того, що у ході виконання 
програм за рахунок бюджетних коштів покриваються поточні ви-
трати, втрачається мотивація до забезпечення фінансової стійкос-
ті підприємств. Так, у 2004 р. по окремих вугільних підприємст-
вах отримані обсяги державної підтримки перевищували обсяги 
товарної продукції в 1,1 – 2,4 раза [14, с.13 ]. Отже, у цих підпри-
ємств знижуються стимули до нагромадження і наступного са-
мофінансування. 

Основним джерелом інвестицій в основний капітал стали 
власні кошти підприємств: амортизація і чистий прибуток (не-
розподілений прибуток звітного року), хоча їх частка у загально-
му обсягу інвестицій знизилась за період 2000-2005 рр. в 1,2 раза 
– з 68,6 до 57,4%. 

У структурі власних джерел фінансування інвестицій про-
мисловості переважну частку становить амортизація (табл. 5.7). 

 
Таблиця  5 .7  

Структура власних джерел фінансування капітальних 
інвестицій у промисловість України за 2001-2004 рр. 

 2001 2002 2003 2004 
Власні джерела, всього, млн грн 17012,7 9341,4 13189,7 29842,8 
Амортизація 10463,3 11525,1 12700,8 19121,8 
Чистий прибуток (нерозподіле-
ний прибуток звітного року) / 
чистий збиток 6549,4 -2183,7 488,9 10721,0 

Власні джерела, всього, 
відсотків до підсумку 100 100 100 100 
Амортизація 61,5 123,4 96,3 64,1 
Чистий прибуток (нерозподіле-
ний прибуток звітного року) / 
чистий збиток 38,5 -23,4 3,7 35,9 

Джерело: розраховано за даними [9, с.90; 16, c.63,79,100; 17, с.50,51]. 

Так, в окремі роки (2001, 2003 і 2004) частка амортизації у 
власних джерелах фінансування інвестицій коливалась у межах 
61,5 – 96,3%. У 2002 р. амортизація була єдиним джерелом фі-

 345



Розділ 5. Інвестиційне забезпечення трансформацій в промисловості 

нансування інвестицій, оскільки замість чистого прибутку (як 
другого власного джерела), мав місце чистий збиток. 

Амортизація є базовим ресурсом в основному для простого 
відтворення основного капіталу (підтримки діючих потужностей, 
заміни окремих вузлів і видів застарілого устаткування тощо), і 
тому при використанні її як джерела для простого відтворення 
ефективність виробничих капіталовкладень суттєво не підвищу-
ється. 

Через відсутність зваженої амортизаційної політики, адеква-
тної трансформаційним процесам в економіці України, створила-
ся значна різниця між рівнем зносу основних засобів і обсягом 
нарахованої амортизації. Намітилась тенденція до зниження час-
тки амортизації в операційних витратах на виробництво. Так, як-
що в 1990 р. ця частка становила 9,0% до загальних витрат, то у 
2000 р. – 5,8, а в 2005 р. – 3,6 [див. 8, c.107; 9, c.110]. Тобто за 15 
років частка амортизації скоротилася в 2,5 раза. Таке різке скоро-
чення частки амортизації в операційних витратах пов’язане з тим, 
що, по-перше, в масі основних виробничих засобів зберігається 
значна частка фізично зношених елементів, вік яких перевищує 
нормативні строки служби і амортизація по них не нараховуєть-
ся; по-друге, зберігаються низькі темпи приросту основних виро-
бничих засобів; по-третє, надзвичайно рідко застосовується при-
скорена амортизація. 

Незважаючи на те, що амортизаційні джерела інвестицій до-
сить обмежені і не забезпечують достатніх коштів для оновлення 
основних засобів, вони часто використовуються для покриття рі-
зних поточних (не інвестиційних) потреб підприємств – на по-
повнення оборотних засобів, погашення заборгованості перед по-
стачальниками продукції та кредиторами тощо. 

Чистий прибуток підприємств ще не став надійним джере-
лом інвестицій через незадовільний фінансовий стан значної кі-
лькості суб’єктів господарювання, насамперед низьку рентабель-
ність і збитковість. Як свідчить зарубіжний досвід і вітчизняна 
практика, для здійснення самофінансування рентабельність опе-
раційної діяльності підприємств повинна бути на рівні 15-20%. В 
Україні протягом 6 років (2000-2005 рр.) рентабельність опера-
ційної діяльності промислових підприємств коливалась у межах 
2,6-5,5% [див. 9,c.57]. При цьому найвищі рівні рентабельності 
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мали місце в добувних галузях, а також хімічній та нафтохімічній 
промисловості, металургії та обробці металу, целюлозно-
паперовій промисловості. У цих галузях рівень рентабельності 
був вищий порівняно з промисловістю в цілому відповідно у 
2,62; 1,42 і 1,31 і 1,16 раза (табл.5.8). У машинобудуванні як інве-
стиційно-утворюючої галузі рентабельність в 2-4 рази нижча, ніж 
у добувних галузях. Це свідчить про різні потенційні можливості 
цих галузей до самофінансування. 

Таблиця  5 .8  
Співвідношення рівнів рентабельності окремих галузей 

і рівня оперативної рентабельності* промисловості в цілому 
(промисловість = 1) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Добувна 1,81 3,11 1,69 1,03 1,81 2,62 
Обробна 1,23 1,13 1,19 1,27 1,15 0,96 
У тому числі: 
Харчова промисло-
вість та переробка 
сільськогосподарсь-
ких продуктів 0,69 1,08 1,27 0,82 0,42 0,67 
Легка – 0,02 0,30 – 0,62 0,12 0,08 – 0,04 
Виробництво дереви-
ни та виробів із дере-
вини 0,21 0,86 – 0,50 0,97 0,87 0,82 
Целюлозно-паперова 1,73 2,40 2,73 1,36 1,64 1,16 
Виробництво коксу та 
продуктів нафтопере-
робки ... 0,38 1,54 0,45 1,04 0,74 
Хімічна та нафтохімі-
чна 1,62 1,03 0,69 1,58 1,49 1,42 
Металургія та оброб-
ка металу 2,04 1,38 1,77 2,39 1,96 1,31 
Машинобудування – 0,06 1,08 0,58 0,58 0,66 0,62 

Виробництво та розпо-
ділення електроенергії, 
газу та води – 0,12 – 0,27 0,15 – 0,06 – 0,28 0,27 

* відношення фінансового результату від операційної діяльності до 
витрат операційної діяльності, відсотків; 

** хімічна. 
Джерело: розраховано за даними [9, c.57]. 
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Незважаючи на те, що за останні 4 роки (2001-2004 рр.) у 
промисловості намітилась тенденція до скорочення частки збит-
кових підприємств і сум збитків, масштаби збитковості ще досить 
значні (табл. 5.9). 

У цілому по промисловості частка збиткових підприємств у 
загальній їх кількості скоротилася з 42,4% в 2001 р. до 40,6% у 
2005 р., а чистий збиток відносно чистого прибутку відповідно з 
61,3 до 40,6%. По більшості галузей чисті збитки відносно чисто-
го прибутку зменшились. Значне перевищення першого показни-
ка над другим збереглося в легкій промисловості, а також у виро-
бництві та розподіленні електроенергії, газу та води. 

Для державних підприємств можливість використання чис-
того прибутку як джерела інвестицій обмежена у зв’язку з тим, 
що згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17 травня 
2006 р. № 678 державними, в тому числі казенними підприємст-
вами та їх об’єднаннями і дочірніми підприємствами, акціонер-
ними, холдинговими компаніями та іншими суб’єктами господа-
рювання, у статутному фонді яких державі належать частки (ак-
ції, паї), та їх дочірніми підприємствами здійснюється відраху-
вання частини прибутку (доходу) у розмірі 50% чистого прибутку 
(доходу) [18, c.11]. Такі ж відрахування здійснювались і в попе-
редні роки. 

Фінансування інвестицій за допомогою власних коштів під-
приємств (самофінансування) виступає як спосіб реінвестування 
нагромаджених амортизації і прибутку у рамках діючих підпри-
ємств і конкретного виду діяльності. Цей механізм не сприяє 
трансферу інвестиційних ресурсів у нові галузі (виробництва), 
консервуючи ті структурні пропорції, що склалися. Кращі мож-
ливості розвитку за рахунок власних джерел мають некапіталомі-
сткі галузі обробної промисловості, що не потребують значних за 
обсягами стартових інвестицій (харчова, легка, деревообробна). 
Розвиток високотехнологічних галузей (машинобудівного і хімі-
чного комплексів) ускладнюється. Самофінансування має велике 
значення для функціонуючих підприємств, проте є неадекватним 
для структурних зрушень. 



Таблиця  5 .9  
Динаміка збитковості підприємств у промисловості України за 2001 - 2004 рр. 
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А 1  2 3  4 5  6 7  8
Промисловість – усього         42,4 61,3 43,2 123,1 39,9 62,6 37,5 40,6
у тому числі:         
Добувна:  56,0 44,9 57,9 160,1 47,5 98,2 42,2 35,4
з неї: 
видобування енергети-
чних матеріалів 67,4        62,6 70,4 196,2 61,3 114,6 54,0 33,2
видобування неенерге-
тичних матеріалів 47.1        10,0 48,3 62,4 39,5 40,5 36,3 39,2349
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А      1 2 3 4 5 6 7 8
Обробна 41,3        51,5 41,9 101,6 38,8 45,3 36,4 31,4
з неї: 
Харчова та переробка 
сільськогосподарських 
продуктів 48,1        66,2 46,4 94,1 44,3 72,5 40,5 62,9
Легка      41,4 102,2 41,6 288,7 36,6 178,6 37,7 124,6
Виробництво деревини 
та виробів із деревини 43,8        215,5 42,0 289,7 37,2 84,8 35,7 58,7
Целюлозно-паперова         35,2 23,0 34,5 38,5 37,3 42,4 35,4 18,9
Виробництво коксу 
та продуктів 
нафтопереробки         43,5 159,1 45,4 25,7 44,2 54,1 38,8 2,9
Хімічна та нафтохімічна 38,3        60,7 43,2 171,2 37,9 37,4 35,6 43,1
Виробництво інших 
неметалевих мінераль-
них виробів 44,1        62,8 46,5 148,5 39,2 55,9 38,5 37,0
Металургія та обробка 
металу 40,0        14,7 43,7 61,8 39,5 15,1 35,0 20,8
Машинобудування         37,5 51,8 40,1 136,4 36,7 81,1 34,3 51,7
Виробництво та розпо-
ділення електроенергії, 
газу та води 61,7        99,7 64,2 186,3 58,0 130,1 56,4 153,4

Джерело: розраховано за даними [16, с.80; 17, с.79] 



5.2. Тенденції інвестування промислового виробництва 

В останні роки в структурі джерел фінансування інвестицій 
в основні засоби значно зросла частка банківського кредиту (з 
1,7% у 2000 р. до 14,8%- у 2005 р. [див. 9, c.205]. Комерційні бан-
ки беруть участь в інвестиційному процесі, як правило, в трьох 
напрямах: 1) обслуговування руху капіталів, які належать інвес-
тиційним клієнтам і призначені для інвестування; 2) мобілізація 
заощаджень населення і спрямування їх на інвестування через 
ринок цінних паперів; 3) вкладення в інвестиційні проекти влас-
них і залучених ресурсів. Донедавна інвестиційна діяльність 
українських комерційних банків обмежувалась переважно пер-
шою сферою. 

У 2005-2006 рр. у кредитуванні інвестиційної діяльності 
суб’єктів господарювання намітились позитивні тенденції. Якщо 
на кінець 2005 р. частка кредитів в інвестиційну діяльність стано-
вила 12,3% від загальної суми кредитів, наданих суб’єктам гос-
подарювання, то за 8 місяців (січень-серпень) 2006 р. вона зросла 
до 13,8 [19, c.119]. Порівняно з 2000 р. зазначена частка зросла 
більш як удвічі. 

У результаті активізації інвестиційного кредитування зросла 
частка кредитів банків у джерелах фінансування інвестицій в ос-
новний капітал з 1,7% у 2000 р. до 14,8% у 2005 р. [див. 9, c.205]. 
Водночас слід зауважити, що при такому стрімкому зростанні 
масштабів інвестиційного кредитування суттєвих зрушень в інве-
стиційному кредитуванні промисловості не відбулося. Лише 
окремі галузі промисловості (головним чином експортоорієнто-
вані – металургійна і хімічна) користувались інвестиційними кре-
дитами. Більша активність спостерігалась у споживчому креди-
туванні населення. Так, за 2001-2005 рр. частка заборгованості 
фізичних осіб у загальному обсязі кредитів, наданих комерційни-
ми банками зросла в 4,7 раза (з 5,0% у 2001 р. до 23,4% у 2005 р.), 
тоді як частка заборгованості підприємств у добувній, обробній 
промисловості і виробництві та розподіленні електроенергії, газу 
та води скоротилася в 1,7 раза. [див. 19, c.145]. 

Розвиток інвестиційного кредитування висуває особливі 
вимоги до формування відповідної ресурсної бази комерційних 
банків. Перш за все, це мають бути стабільні й керовані ресурси, 
терміни надходження яких у розпорядженні банку мають бути 
адекватними термінам відповідних активів. Можна вважати, що 
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кредитно-інвестиційні ресурси банку – це такі його ресурси, які 
гарантовано перебувають у його розпорядженні протягом пері-
оду, що перевищує один рік. 

За останні шість років (2000-2005 рр.) обсяг ресурсного по-
тенціалу комерційних банків збільшився відносно ВВП у 2,3 раза 
(з 21,8% у 2000 р. до 50,4% у 2005 р.) [9, c.34; 20, c.21; власні роз-
рахунки]. Із загального обсягу кредитних ресурсів комерційних 
банків, частка ресурсів, гарантовано придатних для довгостроко-
вого кредитування (строкові депозити суб’єктів господарювання і 
фізичних осіб) в загальній сумі зобов’язань банків протягом 
2000-2005 рр. зросла в 1,8 раза (з 24,3% у 2000 р. до 43,4% у 
2005 р.).[див. 21, c.21; власні розрахунки]. 

Інвестиційна активність комерційних банків визначається, 
насамперед, розміром їх капіталів. Для української банківської 
системи характерний низький рівень капіталізації. За станом на 
1.01.2006 р. балансовий капітал банків становив 25,5 млрд грн. 
Відносно ВВП обсяг банківського капіталу становить усього 6,0 
%, тоді як у країнах Центральної та Східної Європи – понад 40%. 
Має місце неадекватне зростання капіталу банків та обсягів здій-
снюваних ними активних і пасивних операцій. За 2000-2005 рр. 
балансовий капітал банків відносно ВВП збільшився в 1,6 раза, у 
той час як кредитний портфель до ВВП зріс у 2,4 раза [див. 
9,c.34; див. 16,c.104; див. 17,c.21; власні розрахунки]. 

Переважну частку в загальній кількості банків становлять 
малі і середні банки (83,6% станом на 01.01.2006р.), які мають 
невеликі обсяги залучених та позичених коштів (саме вони є ос-
новою довгострокового кредитування) і тому вимушені взагалі не 
проводити політику довгострокового кредитування. 

В Україні відсутні інвестиційні банки, які могли б кваліфі-
ковано здійснювати фінансування інвестиційних потреб суб’єктів 
господарювання (у західних країнах спеціалізовані інвестиційні 
банки одержали значний розвиток). Нещодавно створений Украї-
нський банк реконструкції і розвитку, який за статутом є спеціа-
лізованим державним банком, ще не має реальних можливостей 
впливати на стан ринку інвестиційних кредитів. За результатами 
роботи у 2005 р., банк отримав збиток у сумі 1279 млн грн [див. 
21, c.25]. 
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Використання банківських кредитів для фінансування інвес-
тиційних проектів, пов’язаних із модернізацією виробничого по-
тенціалу, обмежується порівняною дорожнечею вітчизняного ри-
нку кредитів. Відсоткові ставки за кредитами, як правило, пере-
вищують прибутковість інвестиційних проектів. 

Незважаючи на те, що за останні 6 років (2000-2005 рр.) ста-
вка за кредитами знизилась майже в 2,5 раза, її рівень залишаєть-
ся недоступний для більшості промислових підприємств. Так, у 
липні 2006 р. середньозважена відсоткова ставка за кредитами, 
наданими суб’єктами господарювання на фінансування інвести-
ційної діяльності становила 18% [див. 19, c.47]. 

Відсоткові ставки за кредитами тримаються на високому рі-
вні через значні ризики кредитних вкладень, що пов’язані з фі-
нансовою нестабільністю суб’єктів господарювання. Чим менш 
надійні позичальники, чим частіше банківські позички поверта-
ються несвоєчасно, чим гірша якість кредитного портфеля, тим 
більші витрати мають нести банки для покриття можливих збит-
ків і забезпечення розрахунків з кредиторами та вкладниками. 
Комерційні банки практично не мають необхідних технологій та 
досвіду ефективного проектного фінансування юридичних осіб. 
Банківські інвестиції в цінні папери корпоративного сектора в 
Україні не відповідають класичним канонам інвестиційних опе-
рацій. Цінні папери емітовані в Україні не служать для банків за-
собам підтримки ліквідності і джерелом стабільного додаткового 
доходу. Вкладення банків в акції та інші цінні папери здійсню-
ються переважно з метою здобуття контролю над власністю, що є 
способом збільшення економічного потенціалу банку, і меншою 
мірою вкладення банків у проведення операцій зорієнтовано на 
одержання доходу на ринку акцій. 

Негативний вплив на розвиток кредитування комерційними 
банками інвестицій в основні засоби промисловості справляють 
також високі резервні вимоги до банків. Якщо в ЄС резервна ста-
вка коливається в діапазоні від 0 до 2% [див. 21, c.630], то в Укра-
їні в 2004-2006 рр. від 4-6 до 6-8% [див. 19,c.79]. 

До чинників, що стримують участь банків у фінансуванні 
інвестиційних процесів у промисловості відносяться також неза-
безпечений захист прав кредиторів, визнання недійсними кредит-
них договорів, неефективність стягнення коштів з рахунку борж-
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ника і продажу майна, непередбачуваність судових рішень у цих 
справах, відсутність оцінки всіх доказів сторін у суді тощо 
[22,c.5]. 

У ринковій економіці безпосередній вплив на структурну 
перебудову справляє створення повноцінного фондового ринку. 
На сьогодні ринок акціонерного капіталу в Україні не втілює го-
ловної мети акціонерного товариства – оптимального розподілу 
фінансових ресурсів із метою максимізації прибутку. Ефектив-
ність прийнятих в акціонерних товариствах рішень не знаходить 
свого відображення у зміні цін на акції, що котируються на бір-
жах, оскільки більшість підприємств в Україні не платять дивіде-
ндів і, як наслідок, не зростає попит на цінні папери і не збіль-
шуються в перспективі обсяги торгів. 

Основні причини блокування механізмів залучення інвести-
цій за допомогою емісії цінних паперів пов’язані з формами, в 
яких здійснювався приватизаційний процес в Україні. Обрані фо-
рми та методи приватизації протягом 1990-х рр. не змогли забез-
печити перехід прав власності до інвестиційних або стратегічних 
інвесторів. Акції підприємств продавалися в обмін на приватиза-
ційні майнові та компенсаційні сертифікати фізичним особам і 
фінансовим посередникам, що не могло забезпечити надходжен-
ня коштів. Конкурентними методами за приватизаційні майнові 
сертифікати реалізовано лише 20-25% майна, що було роздержа-
влене під час масової приватизації [23, c.134]. 

Характерною особливістю українського фондового ринку є 
те, що вкладення в акції розглядається не як спосіб примноження 
капіталу та отримання дивідендів, а переважно для "зменшення 
частки дрібних акціонерів у капіталі акціонерних товариств або 
"подрібнення" частки "неугодного" акціонера. Великі підприємс-
тва практично не використовують такий спосіб залучення інвес-
тиційних ресурсів, як додатковий випуск і розміщення акцій. 
Причина криється в тому, власники контрольних пакетів акцій не 
зацікавлені у подрібненні своїх часток і, відповідно, послабленні 
впливу на прийняття рішення. 

Випуск акцій з метою залучення коштів безпосередньо для 
розвитку підприємств у 2003 р. становив трохи більше 13% зага-
льного випуску акцій [23, c.133]. У більшості випадків продаж 
додатково випущених акцій є закритим. Тобто інвестиції фактич-
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но залучаються в режимі самофінансування підприємств. Це не 
сприяє міжгалузевому переливу капіталів, необхідному для стру-
ктурної перебудови промисловості. 

Більш прийнятним суспільним інструментом залучення ін-
вестицій для держателів значних пакетів акцій є випуск корпора-
тивних облігацій. На відміну від держателів акцій держателі кор-
поративних облігацій не мають прав власності на частки в стату-
тному капіталі компанії, що випускає облігації. Випуск облігацій 
з метою залучення інвестицій не веде до втрати контролю над 
підприємством. На сьогодні корпоративні облігації – найліквід-
ніші та інформаційно-найпрозоріші фінансові інструменти, але 
поки що їх частка незначна (у 2006 р., за оцінками Мінекономіки 
України – 5млрд грн) і суттєво не впливає на структуру джерел 
інвестицій. Експерти оцінюють загальну місткість українського 
ринку корпоративних облігацій до 2010 р. у сумі понад 50 млрд 
грн [24]. 

Одним із джерел фінансування інвестицій в основні засоби 
промисловості України є кошти іноземних інвесторів. У 2005 р. 
прямі іноземні інвестиції в промисловість становили 5056,4 млн 
дол., або 30,9% від загального обсягу прямих іноземних інвести-
цій в економіку України. [див. 9, c.271] Іноземні інвестори само-
стійно визначають напрями вкладення коштів, виходячи із влас-
них інтересів. Серед галузей промисловості найпривабливішими 
для них є металургійна та обробка металу, харчова та переробка 
сільськогосподарських продуктів, окремі галузі машинобудуван-
ня (виробництво машин, електричного, транспортного та елект-
ронного устаткування), хімічна та нафтохімічна промисловість. У 
2005 р. у ці галузі було вкладено відповідно 24,4; 23,1; 13,7; і 
11,6% від загального обсягу прямих інвестицій у промисловість 
України (табл. 5.10). 

Найбільш інтенсивно збільшення іноземних інвестицій від-
бувались у металургійній промисловості. За 2001-2005 рр. частка 
прямих іноземних інвестицій в цю галузь зросла в 3,2 раза. Част-
ка ж інших галузей в загальному обсязі іноземних інвестицій у 
промисловість – скоротилась. 

Отже, обсяг іноземних інвестицій у промисловість України 
порівняно невеликий. Низька активність іноземних інвесторів по-
яснюється, насамперед, високими ризиками втрати коштів через 
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незахищеність прав власності, веденням подвійних реєстрів влас-
ників іменних цінних паперів, низькою якістю корпоративного 
управління, відсутністю дієвого механізму реалізації зобов’язань, 
передбачених угодами, непрозорістю фінансового стану підпри-
ємств, невизначеністю економічної політики уряду; слабкістю за-
конодавства та судової системи тощо. 

Таблиця  5 .10  
Структура прямих іноземних інвестицій 

у промисловість України за 2001 – 2005 рр., % 
 2001 2002 2003 2004 2005 
Промисловість, усього 100 100 100 100 100 
у тому числі:      
Добувна 7,3 4,8 6,5 4,5 6,1 
Обробна 91,4 92,0 91,1 94,5 92,8 
з неї: 
Харчова та переробка сільсь-
когосподарських продуктів 34,8 31,7 29,8 29,4 23,1 
Легка 2,4 2,9 3,0 3,1 2,6 
Виробництво коксу, продуктів
нафтопереробки 7,9 7,2 5,6 5,6 4,2 
Хімічна, нафтохімічна 10,2 8,1 9,6 12,3 11,6 
Виробництво інших немета-
левих мінеральних виробів 3,8 4,3 4,3 4,5 4,4 
Металургійна та обробка 
металу 7,6 10,4 10,2 11,1 24,4 
Машинобудування (виробни-
цтво машин, електричного, 
транспортного та електронно-
го устаткування) 15,1 17,5 18,0 17,7 13,7 
Інше виробництво, не відне-
сене до інших угрупувань 9,6 9,9 10,6 10,8 8,8 

Виробництво та розподілення 
електроенергії, газу та води 1,3 3,2 2,5 0,9 1,0 

Джерело: розраховано за даними: [9, с.271; 10, с.274; 11, с.284; 12, 
с.291; 34, с.278] 

Водночас слід враховувати, що орієнтація на великий при-
плив іноземних інвестицій несе за собою ряд значних проблем 
(до речі, у світовій практиці зовнішні джерела фінансування інве-
стицій використовуються в обмеженому розмірі – на них припа-
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дає лише близько 20% загального обсягу інвестицій [25, c.35]). 
По-перше, фінансовий капітал, що вільно переміщається у світо-
вій економіці, взагалі не прагне в реальну економіку і носить пе-
реважно короткостроковий характер. По-друге, галузева структу-
ра іноземних інвестицій не дозволяє вітчизняному виробнику 
розвивати наукомісткі виробництва, що конкурують на світовому 
ринку. По-третє, капіталізація прибутку, одержаного іноземними 
інвесторами, відбувається в їх країнах, що не дозволяє українсь-
ким підприємствам, які залучають іноземні інвестиції, сформува-
ти власну систему внутрішніх джерел нагромадження (головний 
фактор стійкого розвитку). 

Отже, за роки ринкових реформ у структурі джерел фінан-
сування капітальних інвестицій у промисловість України відбу-
лися значні зміни, але вони суттєво не вплинули на інвестиційну 
активність промислових підприємств (табл. 5.11). За останні 5 
років (2001-2005 рр.) у цілому по промисловості частка інвести-
ційно-активних підприємств зросла на 4,3 відсоткових пункти і в 
2005 р. становила 32,1%. Вищою (порівняно з середньою по про-
мисловості) була частка інвестиційно-активних підприємств у 
добувній промисловості, але протягом аналізованого періоду во-
на значно зменшилась з 43,3% у 2001 р. до 36,8% - у 2005 р., у 
тому числі у видобуванні енергетичних матеріалів відповідно з 
64,2 до 43,6%. Незначне зменшення зазначеної частки мало місце 
у виробництві електроенергії, газу та води. В обробній промисло-
вості у всіх галузях спостерігалось зростання частки інвестицій-
но-активних підприємств. 

При збереженні рівня інвестиційної активності підприємств, 
що нині склався, обсяг основних засобів виробництва буде ско-
рочуватись. Безповоротно закріпиться спеціалізація на низькоте-
хнологічних і екологічно небезпечних видах промислової діяль-
ності із залежністю від зовнішнього ринку, низькими темпами 
збільшення і подальшою деградацією науково-промислового по-
тенціалу. Для того щоб активізувати відтворювальні процеси – 
оновлення (модернізацію чи реконструкцію), розширення діючо-
го або створення новітнього конкурентоспроможного промисло-
вого виробництва необхідно прискорити диверсифікацію джерел 
фінансування, усунути перешкоди, що гальмують інвестиційні 
процеси в промисловості. 
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Таблиця  5 .11  
Інвестиційна активність промислових підприємств* 

в Україні в 2001 – 2005 рр., % 
 2001 2002 2003 2004 2005 
Промисловість 27,8 30,4 31,7 32,2 32,1 
у тому числі:      
Добувна 43,3 43,5 37,1 38,1 36,8 
з неї: 
Видобування енергетичних 
матеріалів 64,2 62,4 42,6 45,0 43,6 
Видобування неенергетичних 
матеріалів 29,0 30,7 34,2 34,7 33,4 

Обробна 27,0 29,7 31,2 31,7 31,7 
з неї: 
Харчова та переробка сільсь-
когосподарських продуктів 30,3 34,6 35,0 36,0 36,9 
Легка 18,1 19,8 21,2 21,1 21,7 
Виробництво деревини та ви-
робів із деревини 17,6 19,8 21,4 22,0 20,3 
Целюлозно-паперова 27,4 32,0 32,0 30,8 28,4 
Виробництво коксу, продукції 
нафтопереробки 35,2 40,0 41,5 38,9 39,0 
Хімічна та нафтохімічна 34,3 35,7 39,0 39,0 39,8 
Виробництво інших немета-
левих виробів 26,8 28,5 31,9 34,1 34,0 
Металургія та обробка металу 30,3 31,4 34,8 36,6 36,3 
Машинобудування 28,3 30,8 32,1 32,9 33,5 

Виробництво електроенергії, 
газу та води 38,8 37,8 38,8 38,3 37,7 

* кількість підприємств, що здійснювали валові капітальні інвести-
ції, % до загальної кількості підприємств. 

Джерело: за даними [35, с.63-67; 36, с.133-149; 37, с.122-126; 38, 
с.165-175; 39, с.158-163]. 
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5.3. Диверсифікація джерел і підвищення 
ефективності інвестицій 

Структурна перебудова промислового комплексу – це ши-
рокомасштабний і довготривалий процес, який в умовах відсут-
ності мобільного конкурентного ринку капіталів і несформовано-
сті суб’єктів ринкового інвестування, потребує державної під-
тримки. Як світовий досвід, так і українська дійсність свідчать, 
що без активізації ролі держави в інвестиційному процесі шляхом 
його прямого і непрямого регулювання здійснити структурну пе-
ребудову економіки неможливо. Держава повинна виробити дов-
гострокову стратегію розвитку промислового комплексу і ство-
рити інституційні умови для її реалізації. 

Науково-технічний розвиток не може здійснюватись тільки 
за критеріями поточної ефективності, виходячи із кон'юнктури 
попиту і пропозиції, що склалися. Рішення, що приймаються на 
мікро- і макрорівнях, повинні забезпечити поряд з одночасним 
або короткостроковим ефектом досягнення довгострокових ці-
лей. При формуванні довгострокових цілей розвитку необхідно 
визначити стратегічні пріоритети, що потребують державної під-
тримки і етапності їх досягнення. Саме такий селективний підхід 
дозволить досягти ефективних структурних зрушень при обме-
женості інвестиційних джерел фінансування. 

Інвестиційні умови для реалізації довгострокової стратегії 
включають організацію фінансових потоків і забезпечення їх про-
зорості. Найважливішим завданням держави у фінансовій сфері 
має бути підвищення інвестиційної орієнтації бюджетної систе-
ми. Для цього слід було б розмежувати поточні та інвестиційні 
витрати в бюджетах усіх рівнів. Це передбачає, що кожний бю-
джет включає адміністративну і майнову частини витрат, що при-
значені, відповідно, на поточні й інвестиційні цілі. Останні пови-
нні реалізуватись через бюджет розвитку, який має посісти клю-
чове місце в бюджетному стимулюванні інвестиційних процесів. 

Бюджет розвитку – це фінансова система держави, побудо-
вана на залученні зовнішніх і внутрішніх ресурсів для здійснення 
державної інвестиційної політики, зорієнтованої на стимулюван-
ня інвестиційної активності і реалізацію інвестиційних проектів 
структурної перебудови економіки, через механізми кредитуван-

 359



Розділ 5. Інвестиційне забезпечення трансформацій в промисловості 

ня Державного банку реконструкції і розвитку. Він передбачає 
обсяги і напрями інвестицій, що забезпечують стабільне форму-
вання і витрачання коштів бюджету незалежно від надходження 
податкових платежів. 

Необхідність виділення бюджету розвитку викликана немо-
жливістю забезпечити належне планування коштів для інвести-
ційних проектів і фінансовий контроль за капітальними витрата-
ми в рамках річного бюджету. Специфіка бюджету розвитку як 
умови стимулювання інвестиційної діяльності полягає в такому: 
відокремлення фінансування виконання бюджету розвитку від 
поточного бюджету; надання фінансових коштів інвестору на по-
воротній, платній (під низький відсоток) і строковій основі через 
спеціальний державний банк (Банк реконструкції і розвитку); ви-
користання коштів бюджету розвитку для фінансування лише ви-
сокоефективних інвестиційних проектів, які пройшли відбір че-
рез інвестиційний конкурс і гарантують повернення позичкових 
коштів; формування бюджету розвитку як самостійного джерела 
розвитку дозволяє не тільки зробити фінансування економіки 
менш залежним від формування доходної частини державного 
бюджету і деякою мірою подолати "залишковий" принцип фінан-
сування розвитку економіки, але й забезпечить на основі значно-
го мультиплікативного ефекту багатократне збільшення масшта-
бів залучення в господарський оборот капітальних приватних ін-
весторів для реалізації ефективних проектів; гарантування безпе-
рервності фінансування інвестиційного процесу; гарантування 
повернення кредитору частини невиплаченого йому основного 
боргу. 

Як показує досвід Японії, де з 1953 р. щорічно розробляєть-
ся відносно державного бюджету програма інвестицій і позик 
(так званий "другий бюджет"), остання є могутнім інструментом 
економічного зростання [26, с.16-17]. В останні роки бюджети 
розвитку почали розроблятися і в пострадянських країнах. Так, у 
Росії обсяг бюджету розвитку визначається Урядом, виходячи з 
потреб в інвестиціях. Бюджет розвитку й інвестиційна програма 
розглядаються Федеральною інвестиційною комісією і затвер-
джуються щорічно. Підтримка з боку держави може бути надана 
російським інвесторам, кожний з яких вкладає в свій проект вла-
сні кошти в грошовій формі в розмірі як мінімум 20% вартості 
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проекту. Держава може або надати такому інвесторові (на його 
вибір) кредит за пільговою відсотковою ставкою, або викупити у 
нього відповідну частину пакету акцій. Розмір такої підтримки – 
від 50% для проектів, що реалізують патенти російського похо-
дження, правом користування яких володіють російські інвесто-
ри, до 20% – для звичайних проектів [27, с.134-135; 28]. 

Держава за рахунок коштів бюджету розвитку дає гарантію 
комерційному банку на фінансування інвестиційного проекту в 
розмірі до 40% коштів, що даються в позику інвестору. Таке об-
меження зумовлюється необхідністю адекватної відповідальності 
банку за вибір клієнта та перевірку економічної ефективності 
проекту. Політика по впровадженню бюджету розвитку, що про-
водиться державою, і послідовне зниження ставки банківського 
кредиту дозволяють забезпечити зростання інвестицій в реально-
му секторі економіки. Вперше бюджет розвитку в Росії був ви-
значений Законом РФ "Про федеральний бюджет РФ на 1999 р." 
У нього були включені всі інвестиційні ресурси, в тому числі 
конверсійні програми і цільове фінансування високоефективних 
проектів [29, с.7]. У Федеральному бюджеті РФ бюджет розвитку 
становить близько 3% від загальної суми видатків й спрямовуєть-
ся на фінансування експортоорієнтованих та імпортозамінюючих 
інвестиційних проектів (включаючи кошти в обсязі 10% на інно-
ваційні проекти); на підтримку експорту високотехнологічної 
продукції під укладені контракти і реалізацію інвестиційних про-
грам конверсії оборонного виробництва; на формування резерв-
ного фонду бюджету розвитку Російської Федерації під раніше 
надані державні гарантії; на формування статутного капіталу Ро-
сійського банку розвитку [30, с.97,102]. 

У Росії бюджет розвитку має власні доходи джерела в роз-
мірі 0,6% від будь-якої суми фактично зібраних доходів за попе-
редній місяць, що поступають у федеральний бюджет (крім дохо-
дів на цільові бюджетні фонди і земельного податку) [див. 26]. 
Крім того, джерелами формування бюджету розвитку є також 
пов’язані іноземні інвестиційні кредити під гарантії Уряду; інвес-
тиційні кредити Світового банку та Європейського банку реконс-
трукції і розвитку; кошти з джерел внутрішньої державної пози-
ки. 

 361



Розділ 5. Інвестиційне забезпечення трансформацій в промисловості 

В Україні бюджет розвитку вперше був розроблений на 
2002 р. Його обсяг становив 8,3 млрд грн (19,0% від доходів та 
17,3% від видатків державного бюджету). До нього були включе-
ні передбачені у бюджеті централізовані капітальні вкладення; 
видатки на науку; кошти для фінансування галузевих програм 
розвитку; доходи від приватизації державного майна та управлін-
ня державними пакетами акцій корпоративних підприємств; іно-
земні інвестиційні кредити, зв’язані наперед заданими умовами 
використання; кошти із джерел внутрішнього запозичення кор-
поративних підприємств тощо. 

Серед перелічених джерел доходів ненадійним джерелом 
виявились доходи від приватизації майна. Непрозорий механізм 
на тендерах і аукціонах призвів до заниження вартості об’єктів, 
зменшення надходжень до бюджету і переходу власності до пра-
цівників підприємств, які не мали коштів. Через неналежне 
управління державними пакетами акцій не забезпечується запла-
новане надходження доходів і від цього джерела. 

Бюджет розвитку на 2006 р. у сумі 7,5 млрд грн формувався 
за рахунок 25% податку на прибуток підприємств; частини чис-
того прибутку (доходу) державних господарських організацій, що 
вилучався до бюджету; надходжень від приватизації державного 
майна; дивідендів, нарахованих на акції господарських товариств, 
які є у державній власності тощо. 

Для мобілізації додаткових фінансових джерел державного 
інвестування доходну базу бюджету розвитку слід розширити за 
рахунок: 

– синдиційованого (об’єднаного) кредитування і реінвесту-
вання у виробництво коштів, що повертаються (раніше видані з 
бюджету як позика); 

– доходів від державних цільових інвестиційних (можливо 
валютних) позик і доходів, що одержуються за результатами 
управління цінними паперами підприємств, які належать державі, 
а також доходів від діяльності гарантійних, страхових і лізинго-
вих фондів, що створюються за участю держави; 

– платежів за оренду державного майна; 
– ресурсів кредитно-фінансових та інвестиційних інститутів 

з контрольними пакетами акцій, що належать державі, які нада-
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ються на принципах трасту або позики під відсотки, в яких ура-
ховується ризик довгострокового кредитування; 

– імпортного мита за ввезення товарів, які виробляються або 
виробництво яких може бути налагоджено в Україні; 

– додаткових доходів від зовнішньоекономічної діяльності, 
пов’язаних із зростанням цін на експортні товари; 

– коштів, що поступають від повернення і сплати відсотків 
за раніше здійсненими бюджетними асигнуваннями; 

– закріпленої частини податкових надходжень, а також до-
ходів, що поступають за результатами управління цінними папе-
рами підприємств, що належать державі; 

– сум додатково нарахованого податку на прибуток на ту 
його частину, яка була недоплачена пільговою категорією плат-
ників податку, в разі використання пільги не за призначенням. 

Для перетворення бюджету розвитку в реальний інструмент 
зростання інвестицій і економічного піднесення потрібна, в пер-
шу чергу принципова зміна механізму його підготовки і здійс-
нення. Насамперед, варто розробити середньостроковий індика-
тивний план, в якому визначались би пріоритети економічного і 
науково-технічного розвитку, а також цільові інвестиційні про-
грами переозброєння і підвищення конкурентоспроможності віт-
чизняного виробництва. І це повинно сполучатися з розробкою 
середньострокових бюджетів розвитку, що дозволить забезпечи-
ти наступність у процесі річного перехідного фінансування інвес-
тицій, відійти від порочного досвіду вирішення короткостроко-
вих тактичних завдань за рахунок інвестиційно-стратегічних, за-
побігти різким коливанням економічної кон’юнктури, націлити 
річні бюджети на вирішення середньо- і довгострокових завдань 
зростання національної економіки. В рамках середньострокового 
балансу, розробленого на основі тривалості циклу, можна встано-
вити баланс між загальною сумою дефіциту і сумою бюджетних 
надлишків за всі роки циклу. 

Бюджет розвитку має виконуватися через Український банк 
реконструкції і розвитку, який був утворений у 2003 р. Його фун-
кцією має бути виключно пільгове кредитування інвестицій у 
пріоритетні проекти. 

Активізація інвестиційної ролі держави повинна виражатись 
не тільки в прямій участі у фінансуванні ефективних інвестицій-

 363



Розділ 5. Інвестиційне забезпечення трансформацій в промисловості 

них проектів розвитку наукомістких виробництв і високих техно-
логій. Важливою складовою інвестиційної підтримки пріоритет-
них галузей є стимулювання інвестиційної діяльності економіч-
них суб’єктів господарської діяльності за рахунок податкових 
пільг, зокрема інвестиційного податкового кредиту; прискореної 
амортизації основних засобів; скасування мита при ввозі на тери-
торію України товарів необхідних для виробництва наукомісткої 
продукції; пільгових кредитів тощо. Водночас слід зауважити, що 
податково-інвестиційні пільги, стимулюючи інвестиційний про-
цес, сприяють позитивним структурним зрушенням лише за умо-
ви, якщо вони надаються наукомістким, високотехнологічним 
виробництвам. В іншому разі вони розширюють самофінансу-
вання господарюючих суб’єктів і стримують перерозподіл ресур-
сів між галузями на користь пріоритетних. Це пов’язано з існу-
ванням досить інерційної структурно-технологічної зв’язаності 
галузей, що відповідно зумовлює тривалий період їх переосна-
щення чи реструктуризації і загрожує консервацією існуючого 
укладу. 

Для підтримки функціонування наукомістких виробництв 
доцільно провести ряд заходів, пов’язаних з державним регулю-
ванням ринку корпоративних цінних паперів. У теперішній час 
цей ринок обслуговує в основному спекулятивних інвесторів і 
значною мірою відірваний від діяльності емітентів. Зміна потоків 
коштів, що обертаються на цьому ринку, включення в них про-
мислових емітентів є необхідною умовою підвищення ефектив-
ності економіки, залучення інвестицій, запуску механізмів само-
регулювання економіки. На період реалізації програм реформу-
вання підприємств держава в особі спеціально уповноваженого 
органу могла б зіграти на фондовому ринку стосовно акцій клю-
чових виробництв приблизно ту ж роль, яку відіграє НБУ на ва-
лютному ринку. Регулювання курсу акцій підприємств, що пат-
ронуються державою, забезпечення мінімальних гарантій для ін-
весторів і емітентів створило б передумови продовження дії ак-
тивізуючого імпульсу і виводу провідних галузей промисловості 
з кризового стану. 

Для відродження високотехнологічної конкурентоспромож-
ної промисловості потрібно стимулювати вертикальну інтеграцію 
і комбінування в промисловості під контролем держави. Необ-
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хідна державна підтримка формування і розвитку не лише про-
мислово-фінансових груп, а й науково-виробничих, виробничо-
наукових та інших промислових груп і об’єднань. Вивчивши і 
використавши бартерну структуру взаємовідносин, держава має 
стимулювати об’єднання підприємств на нових корпоративних 
засадах. 

Важливим стратегічним напрямом розширення джерел фі-
нансування інвестиційної діяльності є розвиток фондового ринку. 
Держава повинна створити умови для підвищення рівня капіталі-
зації та ліквідності фондового ринку; розширити співробітництво 
з Міжнародною комісією з цінних паперів та іншими міжнарод-
ними організаціями з питань запровадження міжнародних стан-
дартів розкриття інформації; спростити процедуру проведення 
розрахунків за угодами з цінними паперами за участю нерезиден-
тів; удосконалити систему обміну, розрахунку і звітності учасни-
ків фондового ринку; забезпечити прозорість діяльності інститу-
тів спільного інвестування; розробити механізми страхування 
учасників ринку цінних паперів тощо. Перспективним напрямом 
збільшення джерел фінансування капітальних інвестицій є залу-
чення державою позикових коштів шляхом випуску і розміщення 
довгострокових облігацій як на внутрішньому, так і на міжнарод-
них фінансових ринках. 

В умовах, що нині склалися в Україні, необхідно якнайпов-
ніше задіяти банківський механізм фінансування інвестицій, 
"оскільки він дає можливість розкрити необхідну інформацію про 
позичальників і має важелі щодо стягнення заборгованості" [31, 
c.31]. Розширення участі комерційних банків в інвестиційній дія-
льності промислових підприємств залежить від того, наскільки 
успішною буде політика держави по піднесенню і зміцненню 
економіки в цілому. Тому державна політика у банківській сфері 
випливає із загальноекономічної стратегії, спрямованої на досяг-
нення стійкого економічного зростання. Найважливішим страте-
гічним завданням державної політики є зміцнення інвестиційного 
потенціалу банківської системи. Вирішення цього завдання вима-
гає збільшення капіталізації комерційних банків, у тому числі за 
рахунок підвищення ефективності кредитування товаровиробни-
ків, залучення в банківську систему інвестицій з боку вітчизня-
них та іноземних інвесторів; створення сприятливих умов для по-
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етапного укрупнення банківських капіталів і ресурсів шляхом 
злиття і поглинання, утворення банківських холдингів, консорці-
умів для здійснення спільних проектів. 

Зростанню рівня концентрації банківського капіталу пови-
нні сприяти залучення комерційними банками додаткового капі-
талу на умовах субординованого боргу (залучення коштів у ви-
гляді кредитів, депозитів, які 5 років не можуть бути вилучені з 
капіталу), а також капіталізація прибутку банків, банкрутство не-
платоспроможних банків, скасування обмеження щодо частки за-
сновників (акціонерів) у статутному фонді комерційного банку, 
емісія банківських акцій. Для залучення коштів шляхом емісії ба-
нківських акцій слід було б на період емісії вивільнити від опода-
ткування доходи, що утворилися від використання одержаних від 
неї коштів. Перспективним є розміщення банківських акцій в пе-
нсійних, страхових та інших інвестиційних фондах. Вони вже 
мають в своєму розпорядженні значні грошові ресурси, частина з 
яких може бути залучена банками як акціонерний капітал. У цих 
цілях можливо зниження податкової ставки на прибуток банків, у 
статутному капіталі яких вкладення фондів будуть становити пе-
вну нормативну величину. 

Стимулом для активізації інвестиційної спрямованості бан-
ківських кредитів повинні стати ряд пільг, таких як пільгове ре-
фінансування комерційних банків (плата за довгострокові креди-
ти на рівні 50% від діючої ставки НБУ з наступним корегуванням 
при її зміні), які обслуговують пріоритетні виробництва; обме-
ження виділення кредитних ресурсів комерційним банкам, що за-
ймаються їх перепродажем іншим банкам або посередницьким 
структурам сумнівної репутації; часткове забезпечення і гарантії 
держави під надані пільгові кредити (виходячи із статуту держа-
вних підприємств, держава повинна стати гарантом виплати бор-
гів цих підприємств за отримані кредити); скорочення ставки ре-
зервування за умов, що кошти, які залишалися в розпорядженні 
банків, направлятимуться під пільгові відсотки на інвестування 
підприємств промислового комплексу економіки, а конкретні 
підприємства-одержувачі кредитів визначатимуться, виходячи із 
узгодженої з урядом програми структурної перебудови економі-
ки. Пільгове кредитування підприємств за рахунок пониження 
резервних вимог вигідно і комерційному банку, і виробництву. 
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Різновидністю цього варіанту може стати так зване відсоткове ре-
зервування, коли центральний банк виплачує комерційному бан-
ку відсоток за використання резервів. Умови одержання "резерв-
них" відсотків можуть бути ті ж самі, що і в попередньому варіа-
нті: використання відсотків на пільгове кредитування підпри-
ємств реального сектора економіки. 

З метою зменшення ризику при видачі довгострокових по-
зик комерційним банкам необхідно: 

– детально вивчити об’єкти інвестування: збирати інформа-
цію про майбутнього партнера, проводити комплексні експертизи 
запропонованих інвестиційних проектів з точки зору їх техніко-
технологічного рівня, впливу на навколишнє середовище, еконо-
мічності, ступеня банківського ризику тощо; 

– застосувати різні гарантійні методи забезпечення повер-
нення позик; такі як: страхування; застава майна, землі, цінних 
паперів під цільові кредити, які будуть фінансувати реалізацію 
конкретних проектів структурної перебудови; гарантії третіх осіб 
з відомою платоспроможністю тощо; 

– брати участь у прибутку, що надходять від заходів, що 
кредитуються. 

Для використання інвестиційного потенціалу банків із най-
більшою віддачею потрібна чітка промислова і структурна полі-
тика, яка б визначила пріоритетні галузі економіки і забезпечила 
ефективне використання інвестиційних і кредитних ресурсів, в 
тому числі за рахунок податкових і відсоткових стимулів; встано-
влення гнучких норм резервування, що сприяють формуванню 
довгострокових ресурсів; прийняття заходів щодо поліпшення 
фінансового стану підприємств; забезпечення захисту прав кре-
диторів; створення систем збору і розкриття інформації щодо по-
зичальників, гарантування банківських вкладів, механізмів рест-
руктуризації і ліквідації підприємств, у тому числі процедури ба-
нкрутства. 

Ефективним механізмом активізації інвестиційної діяльнос-
ті комерційних банків може стати участь в управлінні фінансами 
підприємств із метою підтримання їх ліквідності, мінімізації ін-
вестиційних та виробничих ризиків і т.д., управління проектами 
(довгострокове кредитування виробництва), а також різноманітні 
довірчі й страхові операції банків, участь у роботі наглядових 
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рад, безпосередній контроль і консультування конкретних інвес-
тиційних проектів тощо. 

Для активізації інвестиційної діяльності комерційних банків 
необхідно ширше використовувати нетрадиційні інвестиційні ін-
струменти, перш за все, такий як фінансовий лізинг. Основними 
перевагами цього фінансового інструменту є те, що він не тільки 
сприяє мобілізації грошових коштів для інвестиційної діяльності, 
але й забезпечує цілеспрямоване використання інвестиційних ре-
сурсів на цілі реконструкції і розширення виробництва, знижує 
ризик неповернення кредиту. 

Для регулювання відсоткових ставок за кредитами необхід-
но управляти як попитом на позики, так і їх пропозицію. Держава 
регулює в основному пропозицію кредитних ресурсів за допомо-
гою інструментів монетарного регулювання. Стосовно регулю-
вання попиту на кредитні ресурси, то воно фактично не здійсню-
ється, що не дозволяє забезпечити їх ефективне використання. З 
боку формування попиту на кредит найважливішим є створення 
механізму ефективного використання і гарантій повернення по-
зичкових грошей. Необхідно чітко законодавчо визначити межі 
відповідальності позичальника і майнових гарантій. Це стосуєть-
ся, насамперед, державних підприємств. Фонд державного майна 
як представник власника (держави) повинен прийняти на себе 
повноту відповідальності відносно функціонування некредито-
спроможних підприємств державного сектора в ситуації, що 
склалася, і виступати гарантом повернення кредитів. 

Здешевленню кредитів може сприяти купівля українських 
комерційних банків іноземцями. Як свідчить досвід Польщі та 
Угорщини, після придбання західноєвропейськими установами 
місцевих банків вартість кредитних ресурсів для бізнесу знизи-
лась втричі (з 15 до 5,0%). Залучення капіталу і забезпечення до-
ступу до міжнародних фінансових ринків і ефективних процесів 
управління, починаючи від кредитних процедур і закінчуючи но-
вим програмним управлінням, дозволило банкам ефективніше 
видавати кредити і управляти своїми ризиками і витратами. 

Водночас надзвичайно важливо визначити оптимальну міру 
участі іноземного капіталу в українські банківській системі, вра-
хувавши негативний досвід Польщі, яка забезпечила вільний до-
ступ іноземних банків у банківський сектор своєї країни [32, c.8]. 
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серед негативних наслідків можна виділити такі: різні стратегічні 
цілі національної економіки та іноземного капіталу; конкурентні 
суперечності національного бізнесу та іноземного капіталу; зни-
ження ролі банків у розвитку економіки; ухилення від довгостро-
кового кредитування проектів, які можуть зміцнювати конкурен-
тні позиції польських фірм або ж мають загальноекономічне зна-
чення. 

Отже, безпечний допуск іноземного капіталу в банківський 
сектор країни можливий лише до того рівня, за якого зберігається 
національний контроль за банківською системо. Цей урок має бу-
ти врахований в Україні. 

Зростанню ролі банківського сектора в інноваційних і висо-
котехнологічних проектах може сприяти взаємодія банків із спе-
ціалізованими фінансовими інститутами. Йдеться про злиття ба-
нківського бізнесу з бізнесом страхових компаній та пенсійних 
фондів, які акумулюють значні кошти населення. Це один із шля-
хів зменшення трансакційних витрат по всьому циклу руху гро-
шей (від їх залучення до розміщення), диверсифікації фінансових 
ризиків та залучення стабільних довгострокових ресурсів для ба-
нків. 

Для зниження рівня ризикованості банківського кредиту і 
зменшення на цій основі відсотків за кредит необхідно здійснити 
ряд превентивних заходів: налагодити тісні контакти між керів-
никами банківських установ і регіональними відділеннями Фонду 
державного майна України та Державної податкової адміністра-
ції; створити службу моніторингу діяльності економічних агентів 
як окремий структурний підрозділ НБУ; зобов’язати підприємст-
ва, які мають у статутному капіталі частку державної власності 
понад 25%, щодо яких порушено провадження у справі про банк-
рутство, формувати резерви під заборгованість за кредитами. 

Важливим потенційним джерелом фінансування капіталь-
них інвестицій у виробництво є кошти населення. За деякими 
експортними оцінками, вільні грошові кошти населення в Україні 
становлять близько 40 млрд дол. США [33, c.6]. Для залучення 
фізичних осіб до інвестиційних процесів держава має сприяти ак-
тивному освоєнню зарубіжного досвіду застосування накопичу-
вальних інвестиційних схем (пенсійних рахунків, рахунків на 
оплату навчання, придбання житла, страхових нагромаджень); 
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вдосконалювати інструменти залучення в інвестиційну сферу 
особистих нагромаджень населення, зокрема розміщення на фон-
довому ринку спеціальних випусків цінних паперів під фінансу-
вання окремих інноваційних програм (проектів); напрацьовувати 
державні механізми щодо прискореного запровадження Націона-
льної системи масових електронних платежів та міжнародних ка-
рток; запроваджувати новітні банківські технології (теле-банкінг, 
інтернет-банк тощо). З підвищенням рівня життя можливості за-
лучення цього джерела фінансових ресурсів зростуть. Тому для 
розширення масштабів залучення грошових коштів населення до 
кредитування інвестицій доцільно розширити мережу державних 
фінансових інститутів, що працюють з коштами населення. При 
цьому необхідно гарантувати направлення цих коштів у реальні 
інвестиції в економіку. Механізм державного регулювання інвес-
тиційної діяльності кредитно-фінансових установ, що працюють 
з коштами населення повинен бути більш жорстким, порівняно з 
тим, що використовується стосовно інших фінансових інститутів, 
оскільки їх банкрутство призводить до гострих соціальних нас-
лідків і підриву довіри до всієї кредитно-фінансової системи кра-
їни. 

Розширення участі фінансового сектора в фінансуванні ін-
вестиційних процесів допоможе активізувати цей процес. Але ос-
новним джерелом інвестиції у промисловість мають стати внут-
рішні фінансові джерела – амортизація і чистий прибуток. 

Сьогодні важливо відновити роль амортизації як найсуттє-
вішого джерела формування інвестиційних ресурсів шляхом ви-
користання наявних амортизаційних відрахувань відповідно до їх 
цільового призначення. Але існуючий нині порядок акумуляції 
амортизаційного фонду цього не гарантує. Амортизаційні відра-
хування поступають на єдиний розрахунковий рахунок підприєм-
ства і використовуються на різні його потреби, а також як спосіб 
ухилення від податків. 

Оскільки нарахування амортизації зменшує базу оподатку-
вання прибутку підприємства, держава має право вимагати вико-
ристання цих коштів тільки за призначенням. У зв’язку з цим слід 
було б зберігати амортизаційні відрахування на спеціальних ра-
хунках у фінансовій організації трастового типу. Ця організація, 
приймаючи амортизаційні відрахування своїх клієнтів на збері-
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гання і нагромадження, сприятиме їх збільшення за рахунок ви-
користання в своїй фінансово-комерційній діяльності (вкладення 
коштів у цінні папери, на рахунки у банках, кредитування). Якщо 
амортизаційні фонди, що поступають в офіційно зареєстровану 
організацію, звільнятимуться від оподаткування, то такий меха-
нізм буде привабливим для вкладників. З рахунків об’єднаного 
фонду амортизації повинні сплачуватись лише витрати на капіта-
льний ремонт або покупку основних фондів. Коштами 
об’єднаного фонду амортизації розпоряджатимуться лише їх вла-
сники (вкладники), але тільки в рамках їх цільового призначення. 
Цей підхід дасть поштовх розвитку фінансового ринку. Така мо-
жливість може бути реалізована, якщо підприємство одержить 
право при певних обставинах (наприклад, при надлишках амор-
тизаційного фонду або в разі виникнення загрози неплатоспро-
можності) продавати свій амортизаційний фонд на фінансовому 
ринку. 

Ідея консолідації коштів амортизаційного фонду на спеціа-
льних рахунках амортизації досить ефективна. Ними можуть ви-
ступати сформовані самими підприємствами (при активному 
сприянні держави) товариства взаємного кредиту у формі амор-
тизаційно-інвестиційних трастових фондів. Напрями цільового 
використання коштів мають бути закріплені в установчих доку-
ментах товариства взаємного кредиту, тим самим виключивши 
нецільове використання амортизації. 

У обсягах, переданих підприємствам у траст амортизацій-
них фондів і нарахованих на них відсотків по прибутках товарис-
тва, підприємство вправі одержувати безвідсоткові кредити. Кре-
дити, що перевищують відповідну частку підприємства, повинні 
надаватись під конкретні інвестиційні проекти з наданням бізнес-
плану на конкурентній основі під відсоток нижче банківського, 
встановленого загальними зборами членів товариства. Весь оде-
ржаний прибуток повинен капіталізуватися, але з розбивкою по 
внесених частках. У кожного підприємства зберігається можли-
вість (право) виходу із товариства, з прирощеною часткою його 
амортизаційного фонду. 

Можлива й інша схема організаційно-правового оформлен-
ня такого роду товариств взаємного кредитування на базі консо-
лідації амортизаційних фондів підприємств не тільки приватних, 
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але й змішаних приватно-державних, а також державних акціоне-
рних товариств і підприємств, що функціонують у режимі права 
повного господарського ведення. Можлива також форма відкри-
того акціонерного товариства. 

Збільшення чистого прибутку як джерела інвестицій 
пов’язано з збільшенням обсягів виробництва і продажем конку-
рентоспроможної продукції, зниженням собівартості продукції, 
зокрема, за рахунок реструктуризації, технологічної модернізації 
і ліквідації збитковості виробництва. 

Таким чином, для піднесення інвестиційної активності як 
засобу структурної перебудови промисловості необхідно якнай-
повніше задіяти всі можливі важелі та інструменти зростання фі-
нансового забезпечення цього процесу. 

Висновки 

Існують значні розбіжності в оцінці обсягів фінансових ре-
сурсів, необхідних для забезпечення структурної перебудови 
економіки й промисловості, оскільки відсутня єдина офіційна ме-
тодика для такого розрахунку. Потреба в інвестиціях визначаєть-
ся окремими відомствами на підставі власних намірів щодо свого 
розвитку, що не завжди відповідають стратегічним завданням 
розвитку економіки в цілому. 

При визначенні потреби в інвестиціях для структурної пере-
будови промисловості слід було б виходити із залежності між 
приростом промислового виробництва і його капіталомісткістю. 
При цьому необхідно врахувати чинники, що впливають на кое-
фіцієнт капіталомісткості. Вплив більшості з них об’єктивний і 
може бути кількісно виміряний. Серед них: характер і напрями 
використання капітальних інвестицій на відтворення основних 
засобів, що вибувають, та їх розширення; технологічна, відтво-
рювальна та галузева структура капітальних інвестицій та рівень 
їх концентрації; природно-кліматичні умови; ступінь викорис-
тання виробничих потужностей. 

В Україні в 2001-2005 рр. мали місце значні коливання по-
казника капіталомісткості промислового виробництва, головним 
чином, у бік його зростання, проте це не призвело до подолання 
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(пом’якшення) структурних деформацій і підвищення конкурен-
тоспроможності продукції через негативні тенденції, що наміти-
лись у галузевій, технологічній і відтворювальній структурі капі-
тальних інвестицій. 

У галузевій структурі зросла частка низькотехнологічних 
капіталомістких галузей первинної обробки і сировинних, що не 
стимулювало перелив інвестиційних ресурсів у прогресивні інве-
стиційно-утворюючі галузі обробної промисловості. Нерівномір-
но розподілялись капітальні інвестиції між фондомісткими галу-
зями – добувними і по виробництву та розподіленню електроене-
ргії, газу та води, (при майже однаковій фондомісткості виробле-
ної продукції та частці в доданій вартості промисловості). 

Зміни в технологічній структурі інвестицій в основний капі-
тал промисловості, що виявились у зростанні пасивної частини і 
зменшенні активної частини, також спричинило зростання капі-
таломісткості виробництва. 

У відтворювальній структурі капітальних інвестицій у про-
мисловість за аналізований період намітилась тенденція до зрос-
тання частки нового будівництва. Але при цьому випереджаючи-
ми темпами вона зростала у добувній промисловості і виробниц-
тві та розподіленні електроенергії, газу та води, тоді як в оброб-
ній промисловості спостерігались значні коливання цієї частки й 
навіть її зниження в окремі роки. 

За період реформ відбулися суттєві зміни в структурі дже-
рел фінансування інвестицій в основний капітал: різко скороти-
лась питома вага державних централізованих джерел фінансуван-
ня і основним джерелом стали кошти підприємств: амортизація і 
чистий прибуток (нерозподілений прибуток звітного року). 

Використання бюджетних коштів на виконання державних 
галузевих програм неефективне. Кошти направлялись на вирі-
шення поточних питань (в основному на погашення боргів по за-
робітній платі, заборгованості по податках, страхових внесках, 
фінансових санкціях тощо) і лише незначна їх частка – на капіта-
льні інвестиції. 

У структурі власних джерел фінансування інвестицій пере-
важну частку становить амортизація. Через відсутність зваженої 
амортизаційної політики, адекватної трансформаційним процесам 
в економіці України, створилася значна різниця між рівнем зносу 
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основних засобів і обсягом нарахованої амортизації, намітилась 
тенденція до зниження частки амортизації в операційних витра-
тах на виробництво. Часто амортизаційні відрахування викорис-
товуються для покриття різних поточних потреб підприємств. 

Чистий прибуток підприємств ще не став надійним джере-
лом інвестицій через незадовільний фінансовий стан значної кі-
лькості суб’єктів господарювання, насамперед збитковість і низь-
ку рентабельність. 

Механізм самофінансування має велике значення для функ-
ціонуючих підприємств, проте є неадекватним для структурних 
зрушень, оскільки не сприяє трансферу інвестиційних ресурсів у 
нові галузі (виробництва), консервуючи ті структурні пропорції, 
що склалися. 

В останні роки в структурі джерел фінансування зросла час-
тка банківського кредиту. Але широка участь банків в інвести-
ційному процесі стримується низьким рівнем капіталізації украї-
нських банків; відсутністю спеціалізованих інвестиційних банків, 
які могли б кваліфіковано здійснювати фінансування інвестицій-
них потреб суб’єктів господарювання; дорожнечею вітчизняного 
ринку кредитів; високими резервними вимогами до комерційних 
банків; незабезпеченістю захисту прав кредиторів тощо. 

У фінансуванні капітальних інвестицій поки що недостатню 
роль відіграє фондовий ринок. Ринок акціонерного капіталу в 
Україні не втілює головної мети акціонерного товариства – опти-
мального розподілу фінансових ресурсів із метою максимізації 
прибутку. Вкладення в акції розглядається не як спосіб примно-
ження капіталу та отримання дивідендів, а переважно як змен-
шення частки дрібних акціонерів у капіталі акціонерних това-
риств. Великі підприємства практично не використовують такий 
спосіб залучення інвестиційних ресурсів, як додатковий випуск і 
розміщення акцій. 

Обсяг іноземних інвестицій у промисловість України порів-
няно невеликий. При цьому найбільш інтенсивно приріст їх від-
бувається у металургійній промисловості і менш активно – у 
пріоритетних галузях. Низька активність пояснюється високими 
ризиками втрати коштів через незахищеність прав власності; ве-
денням подвійних реєстрів власників іменних цінних паперів; ни-
зькою якістю корпоративного управління; відсутністю дієвого 
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механізму реалізації зобов’язань, передбачених угодами; непро-
зозбільшенняю фінансового стану підприємств; невизначеністю 
економічної політики уряду; слабкістю законодавства та судової 
системи тощо. 

Для активізації відтворювальних процесів у промисловості – 
оновлення (модернізації чи реконструкції), розширення діючого 
або створення нового конкурентоспроможного промислового ви-
робництва необхідно активізувати роль держави в інвестиційно-
му процесі шляхом його прямого і непрямого регулювання. Дер-
жава повинна виробити довгострокову стратегію розвитку про-
мислового комплексу і створити інституціональні умови для її 
реалізації. 

Найважливіше завдання держави у фінансовій сфері – під-
вищення інвестиційної орієнтації бюджетної системи. Для цього 
слід було б розмежувати поточні та інвестиційні витрати в бю-
джетах усіх рівнів. Інвестиційні цілі бюджету повинні реалізува-
тися через бюджет розвитку, який повинен посісти ключове місце 
в бюджетному стимулюванні інвестиційних процесів. На сього-
дні бюджет розвитку не має надійних джерел доходів. Розширити 
дохідну базу бюджету розвитку можна було б за рахунок: синди-
ційованого (об’єднаного) кредитування і реінвестування у вироб-
ництво коштів, що повертаються (раніше видані з бюджету як по-
зика); доходів від державних цільових інвестиційних (можливо, 
валютних) позик і доходів, що одержуються за результатами 
управління цінними паперами підприємств, які належать державі, 
а також доходів від діяльності гарантійних, страхових і лізинго-
вих фондів, що створюються за участю держави; платежів за оре-
нду державного майна; ресурсів кредитно-фінансових та інвести-
ційних інститутів із контрольними пакетами акцій, що належать 
державі, які надаються на принципах трасту або позики під про-
цент, в яких враховується ризик довгострокового кредитування; 
імпортного мита за ввезення товарів, які виробляються або виро-
бництво яких може бути налагоджено в Україні; додаткових до-
ходів від зовнішньоекономічної діяльності, пов’язаних зі зрос-
танням цін на експортні товари; коштів, які поступають від пове-
рнення і сплати процентів за раніше здійсненими бюджетними 
асигнуваннями; закріпленої частини податкових надходжень, а 
також доходів, що поступають за результатами управління цін-
ними паперами підприємств, які належать державі; сум додатково 
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нарахованого податку на прибуток на ту його частину, яка була 
недоплачена пільговою категорією платників податку, в разі ви-
користання пільги не за призначенням. 

Важливою складовою інвестиційної підтримки пріоритет-
них галузей є стимулювання інвестиційної діяльності господа-
рюючих суб’єктів у пріоритетних сферах за рахунок податкових 
пільг (інвестиційного податкового кредиту, прискореної аморти-
зації тощо), пільгових кредитів. 

Для підтримки високотехнологічних наукомістких вироб-
ництв, що патронуються державою, слід було б запровадити ре-
гулювання курсу їх акцій, стимулювати інтеграцію і комбінуван-
ня, а також інші організаційні інновації. 

Держава повинна створити умови для підвищення рівня ка-
піталізації та ліквідності фондового ринку, розширити співробіт-
ництво з Міжнародною комісією з цінних паперів та іншими 
міжнародними організаціями з питань запровадження міжнарод-
них стандартів розкриття інформації; спростити процедуру про-
ведення розрахунків за угодами з цінними паперами за участю 
нерезидентів; удосконалити систему обміну, розрахунку і звітно-
сті учасників фондового ринку; забезпечити прозорість діяльнос-
ті інститутів спільного інвестування; розробити механізми стра-
хування учасників ринку цінних паперів тощо. Перспективним 
напрямом збільшення джерел фінансування капітальних інвести-
цій є залучення державою позикових коштів шляхом випуску і 
розміщення довгострокових облігацій як на внутрішньому, так і 
на міжнародних фінансових ринках. 

Для розширення участі комерційних банків в інвестиційній 
діяльності слід було б здійснити ряд заходів щодо зростання рів-
ня концентрації банківського капіталу на умовах субординовано-
го боргу, емісії банківських акцій, капіталізації прибутку банків 
тощо. Стимулом для активізації інвестиційної спрямованості ба-
нківських кредитів повинні стати ряд пільг, таких як пільгове ре-
фінансування комерційних банків (плата за довгострокові креди-
ти на рівні 50% від діючої ставки НБУ з наступним корегуванням 
при її зміні), які обслуговують пріоритетні виробництва; гарантії 
держави під надані пільгові кредити для державних підприємств 
тощо. 

Ефективним механізмом активізації інвестиційної діяльнос-
ті комерційних банків може стати участь в управлінні фінансами 
підприємств з метою підтримання їх ліквідності, мінімізації ри-
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зиків і т.д., управління проектами (довгострокове кредитування 
виробництва), а також різноманітні довірчі й страхові операції 
банків, участь у роботі наглядових рад, безпосередній контроль і 
консультування конкретних інвестиційних проектів тощо. 

Для активізації інвестиційної діяльності комерційних банків 
необхідно ширше використовувати нетрадиційні інвестиційні ін-
струменти, перш за все такий як фінансовий лізинг. Основними 
перевагами цього фінансового інструменту є те, що він не тільки 
сприяє мобілізації грошових коштів для інвестиційної діяльності, 
але й забезпечує цілеспрямоване використання інвестиційних ре-
сурсів на цілі реконструкції і розширення виробництва, знижує 
ризик неповернення кредиту. 

Для зниження рівня ризикованості банківського кредиту і 
зменшення на цій основі відсотків за кредит необхідно здійснити 
ряд превентивних заходів: налагодити тісні контакти між керів-
никами банківських установ і регіональними відділеннями Фонду 
державного майна України та Державної податкової адміністра-
ції; створити службу моніторингу діяльності економічних агентів 
як окремий структурний підрозділ НБУ; зобов’язати, підприємст-
ва, які мають у статутному капіталі частку державної власності 
понад 25%, щодо яких порушено провадження у справі про банк-
рутство, формувати резерви під заборгованість за кредитами. 

Важливим потенційним джерелом фінансування капіталь-
них інвестицій можуть стати кошти населення. Для розширення 
масштабів залучення цього джерела до кредитування інвестицій 
доцільно розширити мережу державних фінансових інститутів, 
які працюють з коштами населення, при цьому гарантувати на-
правлення цих коштів у реальні інвестиції в економіку. Механізм 
державного регулювання інвестиційної діяльності кредитно-
фінансових установ, що працюють із коштами населення, пови-
нен бути більш жорстким порівняно з тим, що використовується 
стосовно інших фінансових інститутів. 

Для зміцнення бази самофінансування необхідно відновити 
роль амортизації як джерела інвестицій. У зв’язку з цим слід було 
б зберігати амортизаційні відрахування на спеціальних рахунках 
у фінансовій організації трастового типу. Напрями цільового ви-
користання амортизаційних відрахувань мають бути закріплені в 
установчих документах цієї організації. 
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У технологічній модернізації економіки України визначаль-
на роль належить промисловому комплексу. Саме тут заклада-
ються основи інноваційного розвитку економіки, формування 
прогресивної галузевої, технологічної, відтворювальної та органі-
заційної структури виробництва. Тому створення сприятливих 
умов для функціонування промисловості є важливим завданням 
державної економічної політики, а без його вирішення не слід 
сподіватися на підвищення конкурентоспроможності країни та 
досягнення високих стандартів життя населення. 

Ця наукова праця (навіть при тому обмеженому колі про-
блем, що були предметом дослідження) переконливо свідчить, 
що трансформаційні процеси у вітчизняній економіці потребують 
всебічного наукового обґрунтування, зокрема й у частині визна-
чення місця і ролі промислового потенціалу у їх здійсненні. Не-
достатньо вивченими залишаються питання змісту промислового 
потенціалу, його структури, організаційно-господарських форм 
втілення, спроможності забезпечити досягнення стратегічних ці-
лей розвитку економіки та перехід від індустріального до постін-
дустріального суспільства. 

До останнього часу промисловий потенціал, яким володіє 
країна, переважно визначався однобічно: як сумарний виробни-
чий потенціал підприємств промислового комплексу. Такий під-
хід не дозволяє оцінити стан промисловості з точки зору її потен-
ціальних можливостей щодо досягнення певної мети економічно-
го розвитку. На наш погляд, категорію «промисловий потенціал» 
слід розглядати як системне явище, що характеризує можли-
вість галузі виконувати свою суспільну місію із задоволення різ-
номанітних потреб суспільства, природа яких пов’язана зі здійс-
ненням промислової діяльності. Для більш повного уявлення щодо 
змісту промислового потенціалу доцільним є використання 
структурно-організаційного підходу, за яким він розглядається 
як частка економічного потенціалу країни та складається із 
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структурного, ресурсного, технологічного та інституціонально-
го блоків.  

Розширення можливостей державного регулювання у час-
тині формування промислового потенціалу слід шукати у налаго-
дженні тісної співпраці між державою і суб’єктами господарю-
вання. У цьому сенсі прийнятною, особливо в системі програмно-
цільового управління економікою, є система державного контра-
кту. В Україні, яка має давні традиції використання програмно-
цільових методів управління, слід створити державний ринок 
товарів і послуг шляхом розвитку вітчизняної контрактної сис-
теми. 

Найбільш проблемними рисами промислового потенціалу 
лишаються енергосировинна спрямованість, повільні темпи тех-
нологічного оновлення, нерозвиненість ринкових інституцій. Ка-
рдинально змінити ситуацію в найближчі роки навряд чи вдасть-
ся. Тому промислова політика має реалізувати збалансовану кон-
курентну стратегію: з одного боку, сприяти, накопиченню пост-
індустріального економічного базису за рахунок прискореного 
розвитку високотехнологічних і наукомістких виробництв V і VI 
технологічних укладів, а з іншого – сприяти вдосконаленню існу-
ючих технологій на основі передових світових і вітчизняних нау-
ково-технічних досягнень. 

Важливою характеристикою інноваційного розвитку є тех-
нологічна інноваційність, яка пов’язана з розробкою і впрова-
дженням нових видів товарів і нових методів виробництва. Вона 
на сьогоднішній день оцінюється за майже трьомастами показни-
ками, що ускладнює цілісність уявлення про рівень інноваційного 
розвитку промисловості. Доцільним у цьому зв’язку є застосуван-
ня інтегрального показника технологічної інноваційності, що 
відбиває можливості галузі впливати на економіку через ресурс-
ний потенціал інноваційної діяльності (наявність умов для інно-
ваційного розвитку), технологічний потенціал (можливість тех-
нологічного оновлення виробництва) і ринковий потенціал (мож-
ливість промисловості щодо насичення ринку інноваційною про-
дукцією). 

Структурна політика повинна проводитись з позицій бачен-
ня спеціалізації України у світовій економіці та можливості задо-
вольнити внутрішній попит за рахунок розвитку власного вироб-
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ництва. Вдосконалення галузевої структури промисловості слід 
проводити за дуалістичною стратегією, основними складовими 
якої є орієнтація на конкретні сегменти внутрішнього і зовніш-
нього ринку, де вітчизняні товаровиробники мають конкурентні 
переваги, та форсований розвиток високотехнологічних вироб-
ництв із використанням власних передових науково-технічних 
розробок, яким нема аналогів у світі. 

Поточний аналіз технологічного стану промисловості доці-
льно здійснювати, поділяючи виробництво на технологічні рівні: 
низький, середній, високий і передовий. Технологічні рівні слід 
розглядати як усереднену сукупність технологій, що використо-
вуються на підприємствах відповідного виду діяльності. У струк-
турі вітчизняного виробництва в останні роки відбувається якіс-
ний злам на користь видів діяльності з високим і передовим рів-
нем технологій, що, при збереженні таких тенденцій у найближчі 
десятиліття, дозволить отримати Україні структуру економіки, 
подібну до структури економік провідних країн. 

Прогресивною формою організації НДДКР на підприємст-
вах є децентралізовані науково-інноваційні структури, побудова-
ні на принципах регульованої приватної ініціативи інноватора, 
що не обмежують дослідницьку діяльність останніх жорсткими 
рамками, а дозволяють самостійно проявляти ініціативу і розви-
вати власні творчі ідеї. Організація таких структур дозволить ма-
ксимально ефективно реалізувати інтереси найманих інноваторів 
і роботодавців при створенні та використанні інтелектуальної 
власності. Вони стимулюватимуть постійне генерування ідей як 
джерела технологічних інновацій та конкурентного ресурсу під-
приємств. 

Інноваційна інфраструктура в Україні не має системного 
підходу у своїй розбудові та не відповідає потребам інноваційно-
го розвитку економіки. Її зміст трактується здебільшого в кон-
тексті загальної економічної або промислової інфраструктури без 
урахування особливостей інноваційного процесу як уособлення 
творчої інтелектуальної праці. Отже, слід активізувати зусилля 
держави щодо розвитку сучасної інноваційної інфраструктури. 
Для цього доцільно удосконалити діючу систему законодавчих 
актів у частині більш чіткого визначення функцій та взаємодії 
суб’єктів інноваційної діяльності та інноваційної інфраструктури; 
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налагодити статистичне спостереження за інфраструктурою 
на основі її класифікації за видами, організаційними формами і 
призначенням; розробити систему державної підтримки розви-
тку інноваційно-технологічних центрів, інкубаторів, кластерів та 
інших організаційних форм; активізувати інтеграцію вузівської 
науки з дослідницьким сектором академічної і галузевої науки на 
основі науково-освітянських комплексів інноваційної спрямова-
ності; активізувати створення галузевих і регіональних фондів 
підтримки підприємницької діяльності в науково-технічній та ін-
новаційній сферах; удосконалити правову охорону інтелектуаль-
ної власності та комерціалізації об’єктів права інтелектуальної 
власності відповідно до міжнародних вимог; розробити і впрова-
дити систему моніторингу та інформаційного забезпечення ін-
новаційної діяльності. 

Організаційні інновації – провідний чинник технологічної 
модернізації промисловості. Вихідною позицією розробки на-
прямів організаційних перетворень має стати синергетичний під-
хід. Необхідна розробка чіткої науково-технологічної політики на 
мікрорівні та забезпечення відповідного їй організаційного уст-
рою економіки, що сприяє інноваційній діяльності. 

До завдань організаційного розвитку економіки України 
слід віднести усунення деструктивних процесів, що виникли вна-
слідок розукрупнення виробництва й призвели до утворення сла-
бких господарюючих суб’єктів. Процеси концентрації та інтегра-
ції капіталу в Україні відбуваються повільно, часто характеризу-
ються корпоративними конфліктами та недружніми захоплення-
ми підприємств. Зосередження окремих підприємств в одному 
об’єднанні часто не має технологічної основи, не пов’язано з їх 
взаємодією та синергією, що стало можливим через набуття вла-
сності під час приватизації без чіткої спрямованості на підвищен-
ня ефективності її використання з позицій суспільних інтересів. 
Поширення інтеграційних процесів передбачає, передусім, поси-
лення технологічних і відтворювальних взаємозв’язків щодо ви-
пуску кінцевої продукції та створення на цій основі ефективних 
організаційних структур інтегрованого типу. Інтеграційна ком-
понента має враховуватись під час реструктуризації окремих 
підприємств. Необхідним є перехід від аморфних конгломератів 
до більш однорідних структур із чіткими організаційно-
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правовими обмеженнями. Одним із напрямів модернізації органі-
заційної структури економіки України має стати формування в 
інтегрованих компаніях стратегій, спрямованих на посилення 
спеціалізації, виділення профільного бізнесу. 

Вирішення завдань економічного зростання в Україні пе-
редбачає активне залучення регіонального чинника й налаго-
дження ефективної взаємодії підприємств, розміщених на певній 
території, на основі формування кластерів. Кластерна організація 
бізнес-процесів має супроводжуватися створенням державою 
умов для об’єднання у кластери. Слід розробити Державну про-
граму розвитку інноваційних промислових кластерів, яка повинна 
забезпечити запровадження системи стимулів для їх учасників. 
Важливим є надання більших прав регіонам із метою покращення 
використання їх природного, економічного та інтелектуального 
потенціалу. 

Серед напрямів прогресивних організаційних перетворень, 
на які доцільно спрямовувати державну економічну політику, 
слід виділити формування великих інтегрованих структур (ТНК, 
ФПГ, стратегічні альянси), створення систем взаємодії великих і 
малих суб’єктів господарювання (субпідряд, франчайзинг), сис-
тем підприємств на основі їх територіальної спільності (клас-
тери). 

Проведення структурної політики потребує відповідного ін-
вестиційного забезпечення. При визначенні потреби в інвестиці-
ях доцільно виходити із залежності між приростом промислово-
го виробництва і його капіталомісткістю з урахуванням чинни-
ків, що на неї впливають. Серед цих чинників слід звернути увагу 
на характер і напрями використання капітальних інвестицій на 
відтворення основних засобів, технологічну, відтворювальну та 
галузеву структуру капітальних інвестицій, рівень їх концентра-
ції, рівень завантаженості виробничих потужностей. 

Для активізації відтворювальних процесів у промисловості 
необхідно підвищити роль держави в інвестиційному процесі на 
основі прийняття довгострокової стратегії розвитку промислово-
го комплексу і створення інституціональних умов для її реаліза-
ції. Слід посилити інвестиційну орієнтацію бюджетної систе-
ми, розмежувавши поточні та інвестиційні витрати в бюджетах 
усіх рівнів. Розширення участі комерційних банків в інвестицій-
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ній діяльності вбачається у забезпеченні зростання рівня концен-
трації банківського капіталу. Стимулом для активізації інвести-
ційної спрямованості банківських кредитів повинні стати ряд 
пільг і ширше використання фінансового лізингу. Для залучення 
коштів населення як джерела інвестицій доцільно розширити 
мережу державних фінансових інститутів, що працюють із ци-
ми коштами, гарантувавши їх направлення у реальний сектор на 
інвестиційні потреби. Необхідно відновити роль амортизації, за-
провадивши зберігання амортизаційних відрахувань на спеціаль-
них рахунках у фінансових організаціях трастового типу й суво-
рого дотримання подальшого цільового використання цих відра-
хувань. 

 
Наприкінці слід відзначити, що автори намагалися всебічно 

висвітлити проблему, винесену у назву роботи, з урахуванням 
нинішнього стану національного господарства. Воднораз резуль-
тати проведених досліджень дають поштовх для подальших нау-
кових пошуків і розвитку висловлених ідей. Також сподіваємося, 
що викладені в монографії погляди, концептуальні положення, 
висновки і рекомендації, які зроблені на основі об’єктивного та 
неупередженого аналізу ситуації в економіці України, стануть ва-
гомим науковим обґрунтуванням для прийняття органами держа-
вної влади важливих управлінських рішень у сфері економічної 
політики, формування демократичного громадянського суспільс-
тва, подальшого зростання життєвого рівня громадян і виведення 
держави на передові позиції в світі. 
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